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ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തു" 

ആറേഴ്ചകൊല്ലം മുമ്പു രൂപികരിച്ച കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിനു” 

ഇന്നു കേരളത്തിലെല്ലാ സ്ഥലത്തും ശാഖകളും അംഗങ്ങളമുണ്ട്. സയന് 

സിനന്െറ പുതുവിക്ഷണം ജനമദ്ധത്തില് എത്തിക്കാന് പൊതുയോഗങ്ങള്, 

ചര്ച്ചകള്, സിംപോസിയങ്ങള്, സെമിനാറുകള്, എന്നിവ സംഘടിപ്പിക്കു 

കയ്യും പത്രമാസികകളില് ശാസ്ത്രലേഖനങ്ങളെഴുതുകയും ചെയ്യുന്നു. "ശാസ്ത്ര 

ഗതി", “ശാസ്ത്രകേരളം" എന്ന രണ്ടു പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും പഠിഷത്തിനേോ 

തായുണ്ടു് , 

ശാസ്ത്രകേരളം 

വിദ്ധ്ാത്ഥികളെ സയന്സില് താല്പ്പര്യമുള്ള വരാക്കാനാണു് “ശാസ്ത 

കേരളം" ശ്രമിക്കുന്നതു്. ക്രാസ്സ്റമു റികള് ക്കപ്പറമുള്ള കാര്യങ്ങളെ പ്പററിയാവും 

ഇതിലധികം ലേഖനങ്ങള്. അതേസമയം ഇന്നു സ്ത്ൂളകളിലും കോളേഞത്ളുക 

ളിലും നടക്കുന്ന സയന്സു പഠനത്തെ കൂട്ടതല് നന്നാക്കാനും 'ശാസ്ത്റകേരതു് 

മു൯ന്കയ്യേടുക്കുന്നു. 

പത്രാധിപസമിതി 

ശാസ്ത്രകേരളം പത്രാധിപസമിതി: വി. എസ്. പി. കുറുപ്പ്, പി. രാമചന്ദ്ര 

മേനോന്, ഡോ: എന്.സി. നായര്,എ.ബി ജയരാമന്, ബി. ബവംഡര്, 

പി. ശങ്കരന്കുട്ടി, വി. അബ്ദുള്ള, പി. പരമേശ്വരന്ഭദപാററി, വി. കെ. 

ദാമോദരന്, ടി. ആര് ശങ്കുണ്ണി, പി. നാരായണകറുപ്പു്, ഡോ: ജ്. കെ. 

വാരിയര്, ഡോ: എന്. എസ്. വാരിയര്, ഡോ: കെ. മാധവന്കുട്ടി. ഡേ: 

എം. പി പരമേശ്വരന്, ഡോ: കെ. ടി. ആഗസ്തി. പി. ടി. ഭാസ്തരപ്പണിക്കര് 

(എ,ഡിഠറര്൪) ആര്. ഗോപാല കൃഷ്ണന്നായര് (പബ്ളിക്കേഷന് മാനേജര്) 

പി. ടി. ഭാസ്ത്രരപ്പണിക്കര് പുമ്പാറ്റപ്രസ്സില് അച്ചടിച്ചു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നു. 



ആഗസ് റ൨ _. 

1002 

കെ, രാമന് 

7, ലോഹങ്ങള് 

ഐറിഷ് 

9, നന്ദി 

കെ. കുഞ്ഞികൃഷ്ണന് 

ം 1] 3, മധുരം 

കെം ററി. ദാമോദരന് 

കം17. ഭൂചലനങ്ങള് 

ബി, കെ. നായര് 

1 ശാസ് ത്ൂരകേരളത്തെപ്പററി 

വി. എം. മോഹന്രാജ് 
25, മനുഷ്യന്െറ കഥയ്യം ശാസ്ത്രവും 

ജി. കെ. നായര് 

27. ബഹിര ാകാശത്തെകൊട്ടകാറ്റൃകള് 
1, 

രാജശേഖരന് നമ്പൃതിരിപ്പാട് 
൬ ( ്/ പ്ര ൧൭, പ്്ാസ്റ്റിക യൃഗം 

ഡോ: ടി. ആര്. ശകങ്കണ്ണ്ി 

33, സസ്വൌഷധങ്ങള് 

കെ, എസ്സ്. നായര് 

35. ശാസ്ത്രവ്യം ശാ ഡ് തൂരിതിയും 

വി. കെ. ദാമോദരന് 

39, ഒരു അശരീരി 

ലലല. . ു 

"കൃഷിയും ശാസ്തൂവും"” പ്രത്യേകപതിപ്പ" 
ച്ി 



കാലി രോഗങ്ങള്. 

ഫലവൃക്ഷങ്ങള് 
തയ ജയ. സ 

അട്ടത്തകാലത്തു” എന്. ബി. എസ്സ് . പ്രസിദ്ധികരിച്ച മൂന്നു പുസ്തക 
ങ്ങളാണ് ശ്രീ. ടി. ആര്. ശങ്കുണ്ണിയുടെ കാല രോഗങ്ങളും (ഒന്നും രണ്ടും 
ഭാഗങ്ങള്) സിരിയുടെ ഫലങ്ങളും ഫലപവ്വക്ഷങ്ങളും. താരതമ്യേന മലയാള 
ത്തീല് കൂട്ടതരു ശാസ്ലപു സ്തൃകങ്ങളു ണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത ഒരു രംഗമാണ് കൃഷി മൃഗ 
സരേക്ഷണം തുടങ്ങിയവ. പ്രത്യകിച്ചും പ്രായോഗികപ്രാധാന്ൃയമു ള്ള വ. 

ഈ മൂന്നു പുസ്തകങ്ങളും അത്തരത്തില് ഒരു സംഭാവനയാണ്. കൃഷി 
യിലും മുഗസംരക്ഷണത്തിലും താല്പര്യമുള്ള വക്ക് വായിച്ചു പഠിക്കാവുന്ന 
സരളമായ രിതിയില്, പ്രയോജനപ്രദങ്ങളായ വിവരങ്ങള് ഉറംക്കാള്ളിച്ചു 
കൊണ്ട് രചിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ശാസ്തൃഗ്രന്ഥങ്ങള് നമ്മുടെ ഭാവിക്കുതന്നെ ഒരു 
മുതല്ശുട്ടായിരിക്കും 

നാനാ തത്തെ തത്തു 

മൂന്നു ശാസ്ത്രസാഹിത്യ സുവനീറുകള് 

കേരള ശാസ്തസാാഫിതൃയപരിഷത്തിന്െറ എറണാകുളം, തിരുവല്ല, 
ഷൊര്ണ്ണൂര യൂണിററുകള് ഓരോ സുവനിര് പ്രസിദ്ധപ്പെടടത്തിയി രിക്കുന്നു. 
സൃന്ദരമായ സുവനിറിലെ ലേഖനങ്ങള് സയ൯സിനേറയും, ശാസ്ത്രവി 
ദ്യാഭ്യാസത്തിനേറയ്യം, സയിന്സും ജനങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധത്തിനേറയ്യം 
ഉള്ളിലേക്കു കടക്കുന്നവയാണ്ട്. പ്രാദേശികമായി ഇത്തരം വിശേഷല്പ്പുതി 
പ്പുകള് പ്ര സീകരിക്കാന് മുന് കയ്യേട്ടത്തവരെ ഞങ്ങള് അഭിനന്ദിക്കുന്നു. 

൯ യായം. യം രരത്തി 

സാഹിത്യലോകം 

കേരള സാഹിതയ അക്കാദമിയുടെ “സാഹിത്യലോകം?” കായ്യഗൌര 
വമുള്ള പ്ര സിദ്ധീകരണങ്ങളുടെ പന്തിയിലേക്കുള്ള ഒരു നവാഗതയാണു”. 
കാമ്പും കഴമ്പുമുള്ള ഇത്തരം പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള്ക്കു* നമ്മുടെ സംസ്കാരിക 
ന വോഭ്ധാന രംഗത്തു് വഹിക്കുവാനുളമ പങ്കു് നിസ്തുല മാണു്. 



മൃുഷിയും രാസ്വം 

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്െറ 
അടിസ്ഥാനം തന്നെ കൃഷിയും, മററു കാഷിക 

പ്ൃവത്തനങ്ങളുമാണ്ട്. കഴിഞ്ഞകുറച്ചു 
വര്ഷങ്ങളായി ശാസ്ത്രം ഈ രംഗത്താകെ 
പുതിയ ചലനങ്ങള് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. 

പ ശാസ്ത്രിയ സാകേതിക പിപ്ലവം 
എനാപറയ്യന്നതു” ഈ പരിവത്ത 

നത്തെയാണ്ട്, 
പൃതിയവിത്തു കള്; ശാസ്ത്രം ഈ രംഗത്തു 

നന്തി 



ന 

നേടിത്തന്ന വ്യിലതീരാത്ത മുത്തുകളാണു” പൂതീയ വിത്തുകരം, അധിക 

വിളവുനല്കുന്ന ധാന്യവറഗ്ഗങ്ങളുടെ പരമബ്പരയിലേക്കു് കേരളം നല്കിയു 

സംഭാവനയാണു” പട്ടാമ്പിയിലെ നെല്ദുഷി ഗലവേഷണകോന്ദ്രത്തിലുല്ല്ലാ 

ദിപ്പിച്ച അന്നപൂര്ണ്ണ. അതുപോലെ തന്നെ പന്നിയ്കര് ഒന്നു” ഏന്ന കുരു 

മുളകഷം, റി ഡി ഏന്ന കേരള വൃക്ഷവും നമ്മുടെ സംഭാവനകം ത്ആണു്. 

പൃതിയ ഭൂമി: കായലും കന്നിമണ്ണും കൃഷിക്കുപയുക്തമാക്കുവാനുരംഭിച്ചി 
രിക്കുന്നു. ശാസ്രസഹായത്തോടെ പുതിയ ഹരിതഭംഗികം രൂപം കൊ 

മുന്ന ഈ വുണൃഭളമമികഠം കേരളത്തിന്െറ തൊടുകുറികളാണു'. 

പുതിയ സമിപന: മണ്ണു പരിശോധിച്ചു” വളം ചെയ്യക. വിതക്കു 

സ്വോം തന്നെ വിത്തില് മതുിന്ന പുരട്ടുക; യന്ത്രങ്ങളു പയോഗിച്ചു” വെള്ളം 

എത്തി ച്ചുകൊട്ടക്കുകു വളര്ച്ചയുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും രോഗങ്ങംക്കും 

പ്രാണിശല്യങ്ങംക്കമെതിരായ സസ്യസംരക്ഷണ നടപടികള് കൈക്കൊള്ളു 

കടു ഈ വുതിയ സമിപനം കാര്ഷികരംഗത്തെ പുതീയ പ്രകാശമാണ്ട്. 

കേരളത്തിനെറ അഭിമാനം: ഈ പുതിയ സധീപനത്തിനു് ഒരംഗീ 

കാരം ക്രടി ലഭിച്ചിരക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ വര്ഷത്തെ അഖിലേന്ത്യ വിളവു 

മത്സരത്തില് ഹെക്ലറിന് 6941 കിലോഗ്രാം നെല്ല വിളയിച്ചു” പാലക്കാട്ടെ 

ഒരു സാധാരണ കൃഷിക്കാരനായ ശ്രി. കെ. സി. സുകുമാരന് രണ്ടാം സമ്മാനം 

നേടിയിരിക്കുന്നു. 

മുട്ടയ്യം പാല്യം: കൃഷിയോടൊപ്പം മൃഗസംരക്ഷണത്തിനു” പ്രാധാന്യം നല് 

കണം. ആരോഗ്യദായകങ്ങളായ മുട്ടയും പാലും മാംസവയം ഏല്ലാം ഉപ്പാ 

ദിപ്പിക്കുകാന് ഇതാവശ്യമാണു'. ഇവിടെയും ശാസ്ധ്രം സഹായത്തിന്നെ 

ത്തുനു പുതിയ വഗ്ഗങ്ങം, പുതിയ സംരക്ഷണരിതികറഠം രോഗങ്ങഴംക്കെ 

തിരായ സംരക്ഷണം. 

വിശപ്പ്പിനെതിരായ വിപ്ലവം: ഈ  യേട്ടങ്ങംക്കു" സ്ഥായീഭാവം 

നല്കുകയും, പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഉയജ്ജ സ്വലമാക്കുകയും ചെയ്താല് 

വിശപ്പിനെതിരായ വിപ്പവം ജുയ്യിക്കും. ശാസ്സ്രത്തിന്െറ വെളിച്ചം നമ്മുടെ 

വയലേലകളിലേക്കും, പറയുകളിലേക്കും പരന്നൊഴചകട്ടെ. വിശക്കുന്ന ഒരൊററ 

വയവം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ. 



പ് സുഖകരവും ക്രട്ടതല്സഈക 

രൃപ്രദവൃമാക്കണം, വെയിലില്നിന്നും 

മഞ്ഞില്നിന്നും മഴയില്നിന്നും രക്ഷ 

നേടണം. വളരെ പ്രഥമികാവശ്യങ്ങ 

കാണിവ. സഞ്ചരിക്കണം, കഴിയുന്നത്ര 

ലേഗത്തില്. തിരക്കുപിടിച്ച ജീവിത 

ത്തിലെ നിമിഷങ്ങം അമൃല്യങ്ങളു 

ച്പെ" അവയുടെ നഷ്ടം ഭമമായിരിക്കും. 

ഇതിനെല്പാമായി തല മുറകളിലയടെ മനു 

ഷാൃനദ്ധവാനിച്ച, പഠിച്ചു. പഠനാഭ്ധവാ 

നങ്ങളുടെ ഫലമായി 

ഒരു താങ്ങും തണലുമുണ്ടായി-ലോഹ്ഥ 

ങ്ങറം. മിന്നിത്തിളങ്ങുന്നവയും ശത്രൃക്ക 

ഒരെ ഭീതിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യന്ന ലോ 

ഹങ്ങറം കണ്ടുപിടിച്ചു! വിചിത്രമായ 

ലോഹങ്ങളുടെ അത്യാകരഷണം വൃ 

ജിവി തത്തിനു” 

തിയ്യതു കണ്ടെത്താനുമ്മു ഒരു പ്രച്ചോദ 

നമായിരുന്നു. അതിന്നും തുടന്നകൊ 

ണ്ടിരിക്കുന്ന. 

ലോഹ്യുഗാരംഭം ഏവിടെനിന്നു'? ഏ 

ന്നമുതല്? കുതൃമായിപ്പറയുകവയ്യ. 

ആരംഭത്തീനെന്തുവില. അല്ലെ? ഏക 

ദേശം ആറായിരം വഷങ്ങംക്കു മുമ്പു” 

ചൂരാതന ഈജിപതുകാര് ലോഹങ്ങ 
മെക്കുറിച്ചു മനുസ്സ്റിലാക്കീയിരുന്നുവ 

ത്രെ. പിന്നീട ചൈനാക്കാരും. ലോഹ 

സങ്കേത സ്ഥലങ്ങളെ കൈക്കലാക്കുന്ന 

തീനു അന്നു യുഭ്ധങ്ങറംതന്നെ നടന്നി 

ട്ണ്ടാവണം. ബൈബിലം കഥകളില് 

സ്വള്ണും, വെള്ളി, ചെവ്പു,, ഇരുന", 
രസം ഏന്നീ ലോഹങ്ങളെക്കുറിച്ചു" 

ലോഹങ്ങള് 

പരാമര്ശിച്ചിരിക്കുന്നു. അക്കാലത്തു് 

ലോഹങ്ങളത്ര അപൃധ്വമായിരുന്നില്ലെ 
ന്നു വേണം കരുതാന്. 

ലോഹങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ക ത്തഭിമ മന്ത 

പരിമിതമായിരുന്നു. അ 

വയുടെ രാസ്ഭാതിക ഗുണങ്ങളെക്കുറി 

ച്ചോ, നിഷ്ക്കഷണരര്തിയെക്കുറി 

ച്ചോ ശരിയായി ഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്പ. 
ഏന്നാല് 1-ാം ന൬൬ററാണ്ടിന്െറ പകു 

തിയോടടുത്തപ്പോറം 

ഷാജ്ഞാനം 

ലോഹപറനശാ 

സ്ര്രം ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ഒരു ശാഖയായി 

വലരാ൯ തുടങ്ങി. കരിയും ഇരുമ്പും 

ചേത്തു” ഉരുക്കു നിമ്മിക്കാമെന്ന പ്രാ 
യോഗിക ജ്ഞാന ലോഹരശാസ്ത്ര 

ത്തില് മരു വിപ്ളവമായിരുന്നു. അ 

വിടം മുതല് ലോഹസകങ്കരങ്ങളുടെ പ 

ട്ടീക നീണ്ടുവന്നു. ഇന്നനുവധി തരം 

ലോഹങ്ങളും ലോഹസകങ്കരങ്ങളു മാണു” 

നാം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതു”. 

ആധനിക പരിഷ് കാരത്തിന്െറ ശര 

രമാണു ലോഹങ്ങഠം; അതിന്െറ നട്ട 
പ്ലാണു' ഇരുവും ഉരുക്കും. 

പ്രതിയ ലോഹാകങ്ങഗ 

ശണ്ണുകൊണ്ടു് കാണാന് കഴി 

യാത്ത, പദാത്ഥത്തീന്െറ ഉറവിടമായ 
കണികകളുടെ 

വെറാ 

ഘടനപോലം മനു 

ഷ്യന് മനുസ്സ്സിലാക്കി. കൃത്രിമമായി 

പുത'യ ലോഹമൂലകങ്ങം നിമ്മിക്കു 
പ്പെട്ടു. ടെക'നിററിയം, പ്രിമര്ത്തിയം, 
നെപ്ടൃണിയം, പ് മൂട്രോണിയം, 
അമെരിസിയം, ക്ല്റിയം, ബര്ക്കി 

ഗ് 



ലിയം, കാലിഫോര്ണിയം, ഛഐഐെന്സ്റ്റീ 

നിയം, ഫെര്മിയം, മെന്ഡലീവിയം, 

നോബിലിയം, ലൊറെന്സിയം എന്നീ 

പതിമൂന്നു മൂലകങ്ങരം മനുഷ്യനിമ്മിത 

മായ ലോറഹങ്ങളാണു'. 

അധയധാരുകള് 

ഭൂമിയില്നിന്നു കിട്ടുന്ന മിക്ക ലോഹ 

ങ്ങളും അയിീരുകളെന്നറിയപ്പെടുന്ന രാ 

സസംയുക്തങ്ങളായിട്ടാണ്' കാണപ്പെ 

ട്ടന്നതു”. സ്വള്ന്ും മാത്രം അതിന്െറ 

തനി രൂപത്തില്ത്തന്നെ സ്ഥിതിചെ 

യ്യന്നു. ചില ഭാഗങ്ങളില് 

ബിസ്മത്തും വെള്ളിയും രസവും ഏ 

കദേശം ശുഭ്ധരൂപത്തില് കാണപ്പെടു 

ന്നുണ്ട്. ലോഹങ്ങളും 

സ€ംചഫൈഡ്യ,” സംയുകതങ്ങളോ, ഓ 

ക്സൈഡു” സായുകതങ്ങല്ലോ ആയി 

ട്ടാണ് ഭൂമിയില്കാണ്ടന്നതു”. ചെമ്പു” 

ഈയം, രസം, കാഡ് മിയം, നിക്കല്, 

ആന്റിമണി, നാകം, ബിസ്മത്തു 

എന്നീ ലോഹങ്ങം 

സഭാഫൈഡയിരത്കെളിലാണ് അധിക 

മുള്ളതു്. എന്നാല് ഇരുയു”, മാംഗനീ 

സു”, അലുമിനിയം, ടിന്, ടണ്ട്സ്റ്റണ്, 

ച്ചെയം 

ഏതാണ്ടെപ്പാ 

മാലി ബ്ഡെനം 

ക്രോമിയം, ബെറിലിയം, ട്ൈററാന൯ി 

യം, സിരകേണിയം, യുറേനിയം ഏ 

ന്നിലോഹങ്ങംം ഓക് സൈഡയില്ക 

കലിലാണേററവൃുമധികം. ഓക് സിജനു് 

ഈ ലോഹങ്ങളളിലുള്ള 

ത്തിയാണിതിന്നു കാരണം. 

കഠം ലോഹമിശ്രിതങ്ങളും സങ്കരങ്ങളു 

രാസ പ്രതിപ 

അയിരു 

മാണു. ഒരു അയിരില് ഒന്നോ അതി 

ലധികമോ ലോഹങ്ങളും 

കം മണ്മയമയേ പ്രാകൃതിക വ 

വള രെയധി 

കമ 

ട്ടം അടങ്ങിയിരിക്കാം. അയയിരുകളി 

ലധികമുള്ളതും 

മായ ലോഹത്തെ മാത്രം വേരതിരിച്ചെ 

ടുത്തു” ശുഭ്ധീകരിച്ചുപയോഗഥയോഗ്രയു 

ഥുദ്മാവശ്യമായതു 
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മാക്കിത്തിര്ക്കുന്ന വ്രവരത്തനങ്ങളെ 
പൊതുവില് ലോഹ നിഷ് ക്കരഷണ 
രീതികളെന്നു വിളിക്കാം. 

മെററലര്ജി। 

പൃതൃസ്തഗുണങ്ങളു മള ലോഹങ്ങറം അ 

ടിക്കടി കണ്ടുപിടിക്കാന് തുടങ്ങി, ക്രു 

ടാതല് പഠനം ആവശ്യമായിത്തീന്ന 
ച്പ്യോഴം, സൌകര്യത്തിനു വേണ്ടി ലോ 

ഹപഠന ശാസ്ത്രത്തെ രണ്ടു ശാഖകളാ 

ക്കിത്തിരിച്ചു. ഒന്നു് ലോഹങ്ങളുടെ 

രാസശാസ്ര്രം; മറേറതു” ലോഹങ്ങളുടെ 

ഭതികശാസ്ര്രം. 

ലോഹങ്ങളെ എളുപ്പത്തിലെങ്ങനെ അ 

യിരുകളില് നിന്നും കഴിയുന്നത്ര ശുഭ്ഥ 

രൂപത്തില് 

അതിന്നുപയുക്തമായ മാഗ്ഗങ്ങം, സം 
നി 

സംസ് ക്കരിഭകച്ചടുക്കാം 2 

സ്ക്കരിച്ചെടുത്ത ലോഹങ്ങ€ം 

മൂലകങ്ങളും സംയുക്ത രാസമസ്ത്ക്കുളു 

മായുള്ള, രാസപ്പക്രിയകളടെ സ്വഭാ 

വം, രാസപ്രവത്തനശേഷി ഏന്നിവയെ 

പ്ലാം രാസ ശാസ്്രശാഖയില്പ്പെടുന്നു. 

ഭാതികശാസ്്രം ലോ ഹങ്ങളുടെഭാതിക 

ഗുണങ്ങളെക്കുറീച്ചു” പഠീപ്പീക്കുന്നു. 

ലോഹഫഹസകങ്കരങ്ങം നീമ്മിക്കപ്പെടു 

മ്പോ€ം. അവയുടെ ഗൃണങ്ങം, ഘടക 

ലോഹങ്ങളില് നിന്നും വൃതൃസ്തമായി 

രിക്കും. ഇങ്ങനെ വരുന്ന മാററങ്ങംം, 

ലോഹങ്ങളുടെ 

കം, സക്കരങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം മുതലാ 

യവയൊക്കെ നാം മനുസ്സിലാക്കുന്നതു” 

ല്വോഹങ്ങളുടെ ഭാതീകശാസ്രു ശാഖ 

വഴിയാണു. 

ലോഹ നിഷ്ക്കരഷണത്തിനു” നമു 

മറ൨ 

തുപയോഗ സാധയത 

ക്കിന്നറിയന്ന മുന്ന് രീതികളാണ് 

രരവേകപ്രയോഗം (ഹൈഡ്രോമെററലര 

ജി), 

ലര്ജി),, വൈദൃതിപ്രയോഗം (ഇലക് 

ട്രോമെററലര്ജി) എന്നീവ. 

താപ പ്രയോഗം (പൈറോ മെററ 



ആമുഖമായി ഇതു വായിക്കു: 

ഒമ്പതു വയസ്സായ ജോസഫ് മീസ്റ്റര് എന്ന ക്കുട്ടിയെ പേപ്പട്ടി കടിച്ചു. ആ 

കുട്ടിയെ രക്ഷിച്ചതു ലൂയിപാശ്ചറാണും പ്രത്യഷധം കുത്തിവെച്ചു മസ്റ്റീരെ 

രക്ഷിച്ചു, ഇതിനെത്തുടര്ന്നു 2490 ചേക്കു പാശ്ച൪ 

അവരെയെല്ലാംരക്ഷിച്ചു. 

കുത്തിവെപ്പു നടത്തി 

ഇതേ മീസ്റ്റ൪, പാശ്ചര് ഇന്സ്റ്റിട്ടുട്ടിന്െറ പാറാവുകാരനായി, പിന്നീട്. 

നാട്ടുകാർ പാശ്ചറിനുണ്ടാക്കിയ സ്മാരകമാണതു്. 1940-ല് മീസ്റ്റക്ക് 

ടട വയസ്സാണ്ട്. അപ്പോഴാണു് ഹിററ്ലരുടെ നാസിപ്പട അങ്ങോട്ട വന്നതു”. 

പാശ്ചവുടെ ശവകുടിരം തുറന്നു കൊട്ടക്കണമെന്നു നാസികള് മീസ്റ്ററോട്ട 

പറഞ്ഞു. മിസ്റ്റര് ആ ദുഷ് കൃതൃത്തിന് നിന്നു രക്ഷപ്പെടാന് ആത്മഹത്യഒ ചയ്ത്ക. 

മീസ്റ്ററിനെകയ്യും കാലും കെട്ടി പാശ്ചര് 

ഇന്സ്ത്റട്ടൂട്ടി ന്െറ ഗേററില് നിത്തിയി 

രിക്കയാണു*. 

എന്താ സ്നേഹിതാ, സുഖം 

ന്നുണ്ടോ?” _നാസി പട്ടളാക്കരന് പൊ 

ട്ടിച്ചിരിച്ചു. 

തോന്നു 

മീസ്റ്റക്കു നാവു പൊന്തിയില്ല, 

സവ്വവും നശിക്കാന് പോകുന്നു. തട്റെ 

പ്രിയപ്പെട്ട പാശ്ചർ നേടിയതെല്ല?ം 

ഇവററകള് തകക്കും,. മിസ്റ്റര് കണ്ണ്ണിറു 

ക്കിയടച്ചു. നാട്ടുകാര പാശ്ചര്ക്കു വേ 

ണ്ടി പട്ുടത്തുയത്തിയ ഇന്സ്റ്റിററ്യൂട്ട് 

തകന്നിടിഞ്ഞു വീഴം! 

രണ്ടു പട്ടാളക്കാരും എന്തോസ്വകാര്യം 

പറഞ്ഞു, 

ചെയ്യുന്നതിനെപ്പററിയായിരിക്കും. ത 

കെട്ടിടം ശവഡൈനാമിററ് 

ന്നെയും ഒരു തൂണില് കെട്ടി തകര്ക്കാ 

നായിരിക്കും ഭാവം. 

തനിക്കു ജീവന് തന്ന പുണ്യാത്മാവി 

നെറ പേരിലുള്ള കെട്ടിടത്തില് ഒരു 

പോറല് പോലും കാണാന് മീസ്റ്റക്കു 
ലയ്യ. 

നാസികള് രണ്ടുപേരും നടന്നടുത്തും 

കെട്ടുകള് പരിശോധിച്ചു. മീസ്റ്റക്കന 

ങ്ങിക്കൂടാ. ഡൈനാമിരറ് വെക്കാന് 

പററിയ സ്ഥലം 

൮൪. 

അന്വേഷിക്കയാണ 

*ചെകുത്താന്മാരെ നിങ്ങളെ _” 

മിസ്റ്റര് മൂച്ചു പിടിച്ച് കെട്ടുകൾ പൊ 

ട്ടിക്കാന് നോക്കി, വയ്യ, വയ്യ. 

ആരെങ്കിലും സഹായത്തിനു വരില്ലെ 

മിസ്റ്റര് പ്രതീക്ഷയോടെ ചുററും നോ 
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ക്രി. തന്െറ ഫ്രാന്സ് ഹിററ്ലവു 

ടെ ചവിട്ടടിയില് അമന്നിരിക്കുന്നു 

ഇനിയെത്തു സഹായം? 

പാശ്ചര് തനിക്കു ഈ കെട്ടുപൊട്ടി 

ക്കാന് ശക്തി തരില്ലേ? ജീവന് തന്ന 

ആളല്ലേ? 

കെട്ടുകള് കൂട്ടതല് കൂട്ടതല് മുറുക്കി. മി 

സ്്റ൮൭ട കണ്ണില് വെള്ളം റിം 

വര്ഷങ്ങള്ക്കു മുമ്പ്സ് താന് പാശ്ചറോ 

ട്ട വിമിച്ചുകൂവിയതു” ചെവിയില് മുഴ 

ഞ്ങദുകയാണുടു്... 

“രക്ഷിക്കു സാര്, എന്നെ രക്ഷിക്ക്ഥസാര്" 

എന്നാണത്. തനീക്കന്നു” ഒമ്പതോ പ 

ത്തോ വയസ്സാണു്. ഓമ്മയില്ലം 

ഓാമ്മയുള്ളതു”, വായില് നിന്നു വെളു 

മൂറുന്ന ച്വന്ന ചോരക്കണ്ണുള്ള പട്ടി 

തന്െറ പാനന്നിലോടി വന്നു കടിച്ചുതാ 

ണു്. താന് ഉരുണ്ടു വീണു, ഉറക്കെക്കുര 

ഞ്ഞു. വിദിച്ചു കൂവി. പേപ്പട്ടി...... 

രഒപപവ്പട്ടി........ തന്നെ ഉരുട്ടിയിട്ട കാല് 

വണ്ണുയില്, കവിളില്, തുടയില്, കൈ 

യ്യില്, പള്ളയില് എല്ലാം കടിച്ചു പു 

ന്നെ ഒന്നും ഓാമ്മയില്ല, കണ്ണുമിഴിച്ച 

പ്പ്യോള് ഒരു നാടന് വൈദ്യന് വലതു 

കൈയ്യില് തിക്കൊള്ളിയമായി വരുന്നു 

മുറിഖായില് കുനരു തട്ടിയപ്പോള്, 

നീററല്കൊണ്ടു പുളഞ്ഞു. ദേഹം 

മുഴുവ൯ തോലുരിച്ചെടുക്കയാണെന്നു 

തോന്നി. അധികനേരം വേണ്ടിവന്നി 

ല്ല. ബോധമില്ലാതായി. 

പിന്നിട്ട ഒര്മ്മവരുമ്പോള് പാശ്ചറു 

ടെ മുറിയിലാണ്. മുറിയെല്ലാം വെച്ചു 

കെട്ടിയിരിക്കുന്നു. നീററലുണ്ടു്. ഒന്നും 

മിണ്ടാന് വയ്യ. ചുററും കണ്ണോടിച്ചു. 

പാശ്ചറും സ്നേഫതിതനും തന്നെ നോ 

ക്കി നില്ല,യാണു്, നിശ്ശൂബ്ദംം 

'ലൃയി, ആലോചിക്കാനില്ല. രേ മനു 

ഷ്ൃയജിവിയാണതു്. രക്ഷിക്കൂ” പാശ്ച 

റോട്ട സ്നേഹിതന് പറഞ്ഞു. 

“അവന് മരിച്ചാലൊ?* പാശ്ചര് സം 

ശയിച്ചു. 

പട്ടി കടിച്ചിട്ട് ദിവസം രണ്ടായി. 

അല്ലായിരുന്നെങ്കില് അവനെ രക്ഷി 

ക്കാമായിരുന്നു.” 

“പക്ഷെ ലൂയി, നിങ്ങള് ആ മരുന്നു് 

ചെമ്മരിയാട്ടകളിലും മററും പരീക്ഷി 

ച്ചു വിജയിച്ചുതല്ലേ?” 

“അതുമാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള. എന്നിട്ടു 

തന്നെ പള്ളിയ്യം നാട്ടുകാരും എന്നെ 

കൊലയാളി എന്നുവിളിച്ചു കൂവുന്നു. 

ഒരു ജീവനില് നിന്നാണു മറെറാന്നു 

ണ്ടഭവൃക എന്നു പറഞ്ഞതിനു ഇപ്പോഴ്ചം 

എന്നെ വേട്ടയാട്ടന്നവരുണ്ടു്ം സുഖ 

ക്കേട്ടകള് മിക്കതും ഉണ്ടാകാനുള്ളു കാ 

രണവും, വാിഞ്ഞു നരുരയ്യനാതും, തൈ 

രണ്ടാവുന്നതും എല്ലാം ബാക്ടിരിയ 

മൂലമാണെന്നു പറഞ്ഞതു” ഇഷ്ടപ്പുടം 

ത്ത മറെറാരുക്രട്ടര എന്നെ നശിപ്പി 

ക്കാന് കാരണം കാത്തിരിയ്കുയാണ്ട്. 

ഈ കുട്ടിയെ കുത്തിവെച്ചു മരിച്ചാല്... 

എനെറഗവേഷണം ഇതോടെ നില 

ക്കൂഠ 

*രക്ഷിക്കൂസാര്,” അപ്പോഴാണു" താ൯ 

വിളിച്ചുപറഞ്ഞത്. 

പാശ്ചര് പെട്ടെന്നു എന്തൊ ഉറപ്പിച്ചു. 

മരുന്നു കുത്തിവയ്ക്രാനുള്ള ഏര്പ്പാടു 

കള് തുടങ്ങി. തനെറ ഗവേഷണവും 

മട്്്ാദ്ംട്ടയും. മനുഷ്യജിവനാണേററ 

യൂം പ്രധാനം! 

മീസ്റ്ററുടെ കണ്ണുകള് നിറഞ്ഞു തുളുമ്പി. 

കട്ണ്ുകള് തുറക്കാനായി കൈ ഉയത്തി 
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യപ്പേടള് കെട്ടുകള് ഇറുകി. തന്െറ 

കൈകള് കെട്ടിന്െറ രൂക്ഷതയില് മര 

വിച്ചിരിക്കുന്നു. 

പാശ്ചര് മരിക്കുംവരെ ഒന്നു നന്ദിപറ 

യാന് തന്െറ നാവു പൊങ്ങിയില്ല. പ 

ക്ഷെ തന്െറ നോട്ടത്തിലും, ഭാവത്തി 

ലും, ചലനത്തിലും എല്ലാം ആ വലിയ 

ഭനുഷ്യനോടുകൂമു കടപ്പാടു, അലിഞ്ഞു 

ചേന്നിരുന്നു. 

തന്നെ ഗെയ് ററ് കീപ്പറായി നിയമി 

ച്ച ദിവസം ഇന്നും ഓക്കുന്നു. പാശ്ചര് 

ഇന്സ് ററിട്യട്ടിന്െറ ഗേററ് കി 

പ്പ൪. 

പക്ഷെ ഇന്നിതാ 

എല്ലാം തകക്കാന് പോകുന്നു... .... 

നാസികള് രണ്ടുപേരുഭ തിരിച്ചു വന്നു 

മീസ്റ്റുടെ മുന്നില് അരയില് കയ്യും 

കുത്തി നിന്നു പിരിക്കാന് തൂടങ്ങി. മീ 

സ്റ്റ൪ വെറുപ്പോടെ കണ്ണതിരിച്ചു. 

“നമുക്കിനി വന്ന കായ്യം നോക്കാം" 

ഉയരം കുറഞ്ഞ നാസി പറഞ്ഞു. 

അവര് കാര്ൃയപേറഞ്ഞു. പാശ്ചറുടെ 

ശവക്കല്ലറ പൊളിക്കണം.! 

എന്തു! മിസ്റ്റര് ഞെട്ടിപ്പോയി. തന്നെ 
ശവമാക്കാതെ നോക്കിയ മഹാനെ 

അപമാനിക്കയൊ? 

“എന്നെ കൊന്നാലും ഞാനതു ചെയ്യി 

ല്ല.” മീസ്റ്റര് 

ത്തില് പറഞ്ഞു: 

തൊണ്ടപൊടു മാറുച്ചു 

നാസികള് ഇരുവരും ചുവരില്നിന്നു 
കെട്ടഴിച്ചു മീസയ്റ്ററെ നിക്കിനിത്തി. 
അപ്പോഴ്ചം അയാളുടെ കൈയ്യുംകാലും 

കൂട്ടിക്കെട്ടിയിരിക്കയാണു”. നട്ടവള 

ക്കാന് വയ്യ, പിന്നില്യിന്നും ആ 
ഞ്ഞൊരുചവിട്ട്-- 

ഏറുപടക്കം പോലെ മീസ്റ്റ൪ ചുമ 

രില് ആഞ്ഞു പതിച്ചു. മൂക്കും മുഖവൃയം 

നെററിയും നെഞ്ഞും ചേത്തടിച്ചര 

ഞ്ഞപ്പ്പോള് ശരീരം തളര്ന്നു. തുപ്പ്പിയ 

പ്പ്യോള് കടും പചോരക്കട്ടയില് തന്െറ 

പല്ലകള്ം നെററിയില് ചോര. 

ഈ നാടകം ആവത്തിച്ച]. തീര്ച്ചയാ 

ക്കി-- ചത്താലും അതു ചെയ്യില്ല. ശവ 

കുടീരം കാട്ടി കൊട്ടക്കില്ല. 

ചെറിയ നാസി ചോദിച്ചു; “പറയാ 

മോ?" 

“സാധ്യമല്ല”. 

പിന്നില് നിന്നു വീണ്ടും ചവിട്ട്. ചെ 

റിയവന് തടുത്തു. “നമുക്കിനി മറേറ 

പണിനോക്കാം'. 

മീസ്റ്ററുടെ വലതുകൈ കെട്ടഴിച്ചു. 

ച്യമരില് കൈപ്പടം ചേത്തുവെച്ചു. 

ഒരാള് അതു” അമത്തിപ്പിടിച്ച. ചെറി 

യവന് പോക്കററില് നിന്നൊരു ക 

ത്തിയെട്ടത്തു മിസ്റ്റവ൨ടെ നട്ടവിരലിലെ 

നഖം പതുക്കെ അരുചേത്തു പിഴതെട്ട 

ക്കാന് തുടങ്ങി! 

ഒരായീരം കൂരാണികള് തലച്ചോറില് 

ഇറങ്ങുന്നു. ദേഹം മുഴുവന് സൂചികള് 

താഴ്ത്തി ഇറക്കുകയാണ്! 

പല്ലിറുക്കി കണ്ണടച്ചു പൂട്ടി വേദന വി 

ഴങ്ങാന് മിസ്റ്റര് ശ്രമിച്ചു. കജ്കൂ തുറന്ന 

പ്റ്ോള് കത്തിയുടെ തുമ്പും തള്ളവിര 

ലം (ട്ടി പാതിപിഴുത നഖത്തില് പി 
ടിച്ഛു് ചിരിച്ചുകൊണ്ടു നില്ക്കയാണു 

നാസി. 

“ബാക്കി ഒററ വലിക്കു പറിക്കട്ടെ ച 

ങ്ങാതി॥" 

മീസ്റ്റര തരിച്ചു നിന്നു. 

നാവില് നിന്നു വാക്കു വരുന്നില്ല. ഒരു 

മിന്നാട്ടം! 

വിറങ്ങലിച്ചു 

വേണ്ട", മീസ്റ്റര് പറഞ്ഞു. ഞാന് കറ 
ണിച്ചുതരാം. 

മീസ്റ്റക്കു തണുത്ത വ്വെള്ളം കുടിയ്ക്കാന് 
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കിട്ടി. ചോരയൊലിച്ചു തൂങ്ങുന്ന നഖ 

ത്തിലേക്കു മീസ്റ്ററ പ 

ഞ്ഞു: 

“പാശ്ചർ എന്െറ ജീവന് രക്ഷിച്ചു 

മഫാനാണു്. 

നോക്കാതെ 

അദ്ദേഹത്തിന്െറ മൃത 

ദേഹം അടക്കം ചെയ്ത സ്ഥലത്തു” ബ 

ഹഫുമാനത്തോടെ തോക്കും 

പോയിട്ടുള്ള. 

ദിക്കണം.? 

പിടിച്ചേ 

അതിനെന്നേ അനുവ 

നാസികള് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു. “നിനക്കു 

നിറത്തോക്കു തരണം അല്ലല്ല?” 

"അങ്ങിനെയല്ല", മീയ്റ്റര് തിട്ടക്കത്തില് 

പറഞ്ഞു: എനെറ തോക്കിലെ തിര 

മാററിയിട്ടെനിക്കു തന്നാല് മതി. 

നാസികള് മീയ്റ്ററെ വിശ്വസിച്ചുവോ? 

അഴിച്ചത്. 

വലിയവന് 

കാലി ലെകക്കെട്ടാണാദ്യം 

പിന്നെ കൈയ്യിലേതു്. 

വിളിച്ചുപറഞ്ഞു: 

“അനങ്ങരുതു്, അനങ്ങിയാല് കൊല്ലി 

ല്ല. മുടന്തനാക്കും.” 

നാസി പിന്വാങ്ങി. അയാള് മിസ്റ്റുക്ക് 

നേരെ തോക്കും ചൂണ്ടി നിന്നും, 

വലിയവന് ഇടതുകൈ കൊണ്ടു തിര 

യൊഴിഞ്ഞ തോക്കു മിസ്ത്റക്ക എറിഞ്ഞു 

കൊട്ടത്തു. 

ഇനി മൂമ്പല് നടക്ക്__.അവന് അട 

ക്കി സ്വരത്തില് പറഞ്ഞു. 

മീസ്റ്റര് ഒരു നിമിഷം കണ്ണടച്ചു നിന്ന 

തും തോക്കു തിരിച്ചുപിടിച്ചു ബയണ 

ററു കൊണ്ടു തന്െറ വയറില് കുത്തി 

ക്കിറിയതും പെട്ടെന്നാണു. 

ചരിഞ്ഞു വീഴന്ന മീസ് റററെ 

കൂടി 

പ്പോള് അയാം പുമ്പിരിക്കയായിരു 

രണ്ടു 

നാസികളം താങ്ങിപ്പിടിച്ചു 

ന്നു. പാശ്ചറോട്ടുള്ള നന്ദി. 

ഗോര്ഡണ് 

റാട്രെയ്ലെൌര് രചിച്ച “7 ഥ ഠവല 

0 1116 എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില് ഒരു ഭാഗ 

ത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മെനഞ്ഞെഞെട്ട 

[ഈ കുഥയെപ്പററി: 

കെട്ടെല്ലാം അഴിച്ചുമാററി ചെറിയ ത്തതാണ। കഥ.] 

വാക്കാ 

പൊക്കംവെയ്ത്കുന്നതു”് ശരീരത്തിലുള്ള 

വളരുകയ്യം കൂടുതല് കൂട്ടതലായി നീളും വെയ്തുകയ്യം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണു. 

ഈ 

(ടഠന31ഠ 001൦ 00 ണ൩ഠന൦) ആഞ്ഞ്. 
ങ്ങളിലും കാല്സിയം ലവണങ്ങള് നിക്ഷേപിയ്കുപ്പെടുന്നതോടെ 

നിലതന്ത്ുന്നു. ഇങ്ങനെ കാല്സ്യം ലവണങ്ങം നിക്ഷേപിയ്ക്ുപ്പെട്ടന്നതിന്ത് 

എളുപ്പത്തില് 
വ്ര വ്ൃത്തനം നേര 

നിണ്ട അസ്ഥികള് രണ്ടറ്റങ്ങളിലും 

പ്രവത്തനത്തെ സഹായിഒടന്നതു” കായചോദക ഹോര്മോണ് 

ഈ നീണ്ട എല്ലുകളുടെ രണ്ടററ 

വളര്ച്ച 

കാരണം ലൈംഗിക ഹോര് മോണുകളാണു്. സ്ത്രീകള്ക്കു 

പ്രായപൂത്തി വരുകയും, ലൈംഗിദപഹോര്മോണുകളടെ 

ത്തെത്തന്നെ ആരംഭിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുമൂലം നീണ്ട എല്ലുകളുടെ അററ 

ങ്ങളില് കാല്സിയം ലവണങ്ങള് എളുപ്പത്തില് നിപേക്ഷിഷ്ക്കുപ്പെടുന്നു. 

പൊക്കം വെയ്തുല് അതോടെ നില്ക്കുകയും ചെയ്യം. പ്ൃയരുഷന്മാര് പ്രായേ 

ണ, കുറേ കഴിഞ്ഞുമാത്രം ലൈംഗിക പ്രായപൂര്ത്തി വരുന്നതുകൊണ്ട് 

എല്ലുകള് കൂട്ടതല് കാലം നിശത്തില് വളരുകയും പൊക്കും കൂടുതഭുള്ള വ 

രാകുകയും ചെയ്യുന്നു . 
“ പിരന്”" 
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വഷിംം രസങ്ങളില് ഒന്നാണു” മധരം, 

പൂളി, ഉപ്പ്, കയ”പ്, ചവര്പ്പ്, എ 

രിവ് എന്നിവയാണു് മററുള്ളവ. പാ 

ശ്ചാതൃക്ക് രസങ്ങള് നാലേ ഉള്ള; 

അതില് ഒന്നു” മധുരം തന്നെ, രചിയ 

റിയുന്നനാവ് പബ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിലൊ 

ന്നാണ്. നാവിലെ രസബള്ബുകളി 

ലെ സെല്ലുകളില്, ലയിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യ 

വസ്ത്രക്കരം വരുത്തുന്ന രാസപരിണാമ 

ങ്ങളാലാണു” രുചി നമൂക്കനുഭവപ്പെട്ട 

ന്നത്. 

നല്ലു മധുരമുള്ളതെന്തെങ്കീലും കടിച്ചു 

തിന്ന് തൊട്ടുപിറഭക കടിക്കുന്ന വസ്ത്ര 

വിന്നു മധുരം ഉള്ളതായി തോന്നും. 

ചിലക്ക് എപ്പോഴ്ചം വായ മധുരിക്കും; 

പ്രമേഹ രോഗികള്ക്കാണങ്ങിനെ അ 

നുഭവപ്പെടുന്നത്. അവരുടെ രക്ത 

ത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ആ 

വശ്യത്തിലും കൂട്ടതലായതിനാലാണി 

ത്, 

ഇരട്ടിമധ്ുരത്തിന്െറ ഇല ചവച്ചശേ 

ഷം കയ്പേറിയ കാഞ്ഞിരം ചവ 
ച്ചാല്പോലും കയ്പനുഭവപ്പെട്ടകയി 

ല്ല. കയ"പുരസമനുഭവിക്കുന്ന സെല്ലു 
കളെ ഇരട്ടി മധുരത്തിന്െറ ഇലകളി 

ലെഒരുപ്രത്യേക രാസവസ്തു താല്ക്കാ 
ലികമായി മരവിപ്പിക്കുന്നതിനാലാ 
ണിങ്ങനെ സംഭിക്കുന്നത്; നാവാ 
ന്െറ അറതത്താണു” മധരം ഏററവും 
കൂട്ടതലനുഭവപ്പെടുന്നത്; മധുരം അ 
നുഭവവ്പിക്കുന്ന രസബള്ബുകള് ഏ 

മധര 

കൂട്ടതല് അവിടെയാണെന്ന 

പഞ്ചസാരയേ 

ററവൃയം 

താണു” കാരണം. 

ക്കാള് എത്രയോ ഇരട്ടി മധുരമുണ്ട്, 

കോള്ടാറില് നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന സാക്ക 

റിന് എന്ന വനസ്തൂവിന്നു. നാവിന്െറ 

മധുരമാണെങ്കിലും, നാ 

കയ”പാ 

അഗ്രത്തില് 

വിന്െറ പിന്ഭാഗത്ത് 

ണു്. 

പശ്ചിമാഫ്ര്മിക്കയിലെ റിച്ചാര്ഡല്ലാ 

ഡൃല്സിഫിസിയ എന്ന കുററിച്ചതെ 

ടിയുടെ കായ്കളുടെ ,കഴമ്പിന്നു് എ 

രിവിനെ മധ്ൃരിപ്പറിക്കാനുള്ളു കഴിവു 

ണ്ട്. അത് കഴിച്ചാല് രണ്ട് മണിക്കു 

റോളം വായ മധ്ൃരിക്കുമത്രെ. 1965ല് 

ജി ഇ. ഇന്ഗ്ലൈൌറ്് എന്ന രസത 

നത്രജ്ഞന് അതിലെ മമധുരിപ്പിക്കുന്ന 

വസ്തുവെ വേര്തിരിച്ചെട്ടക്കാ൯ നട 

ത്തിയ ശ്രമങ്ങള് വിഫല മാതയൌങ്കിലുംം 

നെതര്ലാന്ഡ്സിലെ യൂനിലിവര് 

ശാസ്ത്രജ്ഞ 

ന്മാര് അതില് വിജയികകായിരിക്കുന്നു. 

ഗവേഷണശാലയിലെ 

മിറാക്കു 

പക്ഷെ 50 

മിറാക്കുലിനേ 

മധ്ൃരിപ്പിക്കുന്ന വസ്ത്രവിന്ന് 

ലിന് എന്നവര് പേരിട്ടു. 

മില്ലിഗ്രാം തൂക്കമുള്ള 

കിട്ടയ-ഏകദേശം 

ഒലൊരംശം. 

പതിനായിരത്തി 

പാനീയങ്ങളും മററും മ ധരിപ്പിക്കാന് 
വളരെയേറെ കൊല്ലങ്ങളായി നാം 
ഉപയോഗിക്കുന്ന പഞ്ചസാര കരി 
മ്പില് നിന്നെട്ടത്തതാണു”. എന്നാല് 
പലതരം പഞ്ചസാരകളണ്ടു്. പഴസ്സറ 
ത്തിലെയും തേനിലേയഷ്യം മധൃരിപ്പിക്കു 
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ന്ന വസ്തുവാണ്. നമുക്കു പയെ ഫൃദ്യമാ 

ക്ഷുന്നത”. ഏതാണ്ട്. ബി. സി. നാനൂ 

റിനട്ടത്താണു” കരിമ്പില് നിന്നുംമററും 

പഞ്ചസാര ഘനരൂപത്തില്, ലോക 

ത്രില് ആദ്യം (ഭാരതത്തില്) നിമ്മിക്ക 

ഒപ്പട്ടതെന്ന് കരുതുന്നു. ഇ പിടെനിന്നു” 

അതെങ്ങിനെയോ ദറാമിലെത്തി. റോ 

മാക്കാരാണു് സക്കരം (ശക്ര?) എന്ന 

ലാററിന് പേരിതിന്നു” നല്കിയത്. 

1802-ല് ഫ്രഞ്ച് രസതന്ത്രജ്ഞനായ 

ജോസഫ് ലൂയി പ്രൃയസ്ററു് മുന്തിരി 

ങ്ങയില് നിന്നു ലഭിച്ച, പഞ്ചസാര 

പോലുള്ള, എന്നാല് അത്രതന്നെമധു 

രമില്ലാത്തതും വെള്ളത്തിൽ അലിയാ 

വസ്ത്ര 

മുന്തിരിപ്പഞ്ചസാര" യെന്നദ്ദേഹ മതി 

ത്തതുമായ ഒരു കണ്ടെത്തി, 

നെ വിളിച്ചു. അതിന്നു മുന്പുതന്നെ 

വേര്തിരിച്ചെട്ടക്ക 

പ്പെട്ട സാധാരണ (കരിമ്പില് നിന്നുള്ള) 

പ.വ്വസാരയെക്കാള് മധൃരമുള്ള വസ്തു 

തേനില് നിന്നു് 

വിന്ന് “പഴപ്പഞ്ചസാര"യെന്നും പേ 

രിട്ട. പിന്നിടാണ് പഞ്ചസാരകം 

ക്ക് “ഓസില് അവസാനിക്കുന്ന പേ 

രകള് നിലവില് വന്നത്. അപ്പ്പോള് 

കരിമ്പില് നിന്നുള്ള പമ്ചസാരക്ക് 

“സുക്രോസ് ' (ടധ00ട൦) എന്നും, പഴ 
പ്പഞ്ചസാരക്ക് “ഫ്രുംക്ലോസെ'ന്നുംം 

മുന്തിരിപ്പ ഷ്വസാരക്ക് “ഫ്ലംക്കേോസെ' 

നും പേരുകളണ്ടായി, പാലില് നിന്നും 

വേര്തിരിച്ചെടു ക്കപപ്പട്ട വേറൊരു 

തരം പഞ്ചസാരക്ക് “ലാക്ലോസെ'ന്നും 

പേതണ്ടായി. 1656ല് കശ്ലാഡ്ബ൪ 

ണാഡ് എന്ന ശരിരതന്ത്രജ്ഞന് കര 

ളില് ഡ്റ്റാര്ച്ച്പോലുള്ള ഒരു വസ്ത്ുവു 

ണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച. പമ്ചസാര 

ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതെന്നരത്ഥം വരുന്ന 

ഗ്രൈക്കൊജന് (1,0൦൩) എന്ന 

തിന്നു പേര്മൊട്ടത്ത. സസ്ൃക്ണ്ഡ 

ങ്ങളിലും മററും കാണുന്ന സ്റ്റാര്ച്ചും 
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(ധാ നയങ്ങള്) സസ്ൃയസെല് ഭിത്തികള് 

ക്ഖിട യിലുള്ള സെല്ലുലോസും (€ല1ധ- 

056) പതശ്ചസാരകളാണു. സ്റ്റാര്ച്ചി 

ന്െറ രൂപത്തില് സസ്യങ്ങളിലും 

ഗ്രൈക്കോജനന്െറ രൂപന്തില് ജനത്തുക്കു 

കിലും ഭക്ഷണം സംഭയഠിച്ചുാവച്ചതാ 

ണര്. 

ഈ പയ്ചസാരകളെല്ലാം കാര്ബന്, 

ഫഹൈസ്റരജന്, ഓക്റിജന്, എന്നി മൂല 

കങ്ങളുടെ അണുക്കള് പചേന്നുണ്ടായ 

തന്മാത്രകളാണ്. ഏതാണ്ടു് 1: 2: 1 

എന്ന അനുപാതകത്തിലാണിവ 

ന്നിരിക്കുന്നത്. 

ചേ 

ഗൃൃക്കോസിന്െറ ഒരു 

തന്മാത്രയില് ആകെ 23 അഞങുക്കളാ 

ഞള്ളത്, €&, 110 എന്നാണ് അ 

തിമന്റ ചുരുക്കം. ഫ്രൃഷ്ലോസിന്െറ 

ചുരുക്കവും അതുതന്നെ, എന്നാല് 

അവതമ്മിലുള്ള വൃത്യാസം അവയുടെ 

അണുക്കമൂടെ സംവിധാനത്തില് (ഘം 

നയിൽ) ആണെന്നു കാണാം, 

ഇവരണ്ടും ഘടനയില് (, [1120 

ആണു്. പഞ്ചസാരകളുടെ ഗ്രംയ്യൂ 

കുളളെ (ടദഗന്ദലിഠില) 
ഗ്രംപ്യകളെന്നാണു് പറയുന്നത്. ഗ്ല, 

ക്കോസ്ാഫ്രുക്നോസും ഏക സക്കമറെ 

ഡ് (ഥീഠറാടദന്ദലാ൦) ഗുപുക്ളാ 
ണ് (. 11൧0): കരിമ്പിന് പ 

ബ്വസാര (സുക്രോസ്) ദ്വിസക്കറൈ 

ഡ്ഗ്രുപ്പാണ്. (൫1120൮ എന്നാ 
ണതിന്െറ ഫോര്മുല. രണ്ടു്” ഏക 

സക്കറൈഡ് ഗ്രംപ്യകള് ചേന്നാണു് 

സക്കുമറെഡ് 

ഒരു ദ്വിസക്കറൈഡ് ഗ്രൃപ്പണ്ടാകുന്നത്; 

മൂന്നെണ്ണം കൂടിച്ചേന്ന ത്രിസക്കമറെഡ് 

(ന) ഗപുകും നിരവധിയുണ്ട്. ഇ 

ത്തരം ധാരാളം ഏകസക്കാറെഡു്” ഗ്രം 

പ്പുകള് കുടിച്ചേന്നുമുള ബഹുസക്കുറെ 

ഡ് (0൦01൮ട3േദറിഠില) ഗംപുകളണ്ടു 
ഗ്ലൈക്കോജന്, സ്ത്റാരച്ചു്, സെല്ലലോ 



സ് തുടങ്ങിയവ ഉദാഹരണങ്ങളാ 
് 

ണം 

ഇവയിജലല്ലാം അംഗാരത്തോട് 

ഫ്ൈഡ്രജന് ബന്ധിതമായതായി കാ 

ണാം. 

ഇവ അതിപ്രധാനമായ പടം 

ഈങജ്ജം ഉല്ലാദിപ്പിക്കു ന്നതില് 

വഹി 

ക്കുന്നു. വളരെ എളുപ്പത്തില് ലയി 

ക്കുന്ന ഗ്ലൃക്കോസ് ശരീരത്തിന്െറ ച 

യാപചയ പ്രക്രിയ (ഗീ്ദ്ഥഠ!!ടണ) 
കളില് അതിപ്രധാനമായ പങമുംവഫി 

ക്കുന്നു. ഹ്ലൃൃക്കോസിന്െറ ഓരോ തമ്മാ 

ത്രയിലും വലിയൊരളവ് ഉങ്ജുമുണ്ടു്. 

പരീക്ഷണശാലയില് ഗ്ലൂക്കോസ് ക 

ത്തിച്ചു നോക്കുക: വലിയതോതില് 

താപം ഉള വാകുന്നതായികാണാം. 

110൦-19 61120 
60ഠ --താപോജ്ജം. സെല്ലുകളില് 

ഗൂംക്കോസികെറ ജാര ണ (ഠാ0ഠദ0ഠ00) 

ഫലമായി ഈജ്ജും ഉല്ലാദിപ്പിക്കു ന്നുലെ 

ന്ന് ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചത് ലുയിപാശ്ച 

റാണ. ഓക്സിജനുമായി യോജിക്കുന്ന 

തിനാലാണ് ഗൂംക്കേസിമന്റ ജാരണ 

പല സുൃക്ഷ്മഘട്ട 

ഗുൂംക്കോസിന്െറ ഒക 

മെന്നു” പറയ്ന്നത്. 

ങ്ങളായഠണു്് 

തന്മാത്ര വിഭജിക്കപ്പെട്ടന്നത്. ഓരോ 

ഈങജ്ളും ഉല്ലാദപ്പിക്ക 

പ്പെടടന്നു, പരീക്ഷണശാലയിലൂം സെ 

ല്ലിലൂം ഫലങ്ങള് ഒന്നു തന്നെ. സെ 

ല്ലില് അല്ലം ചുടിന്നു” പുറമെ രസോര് 

ജ്ജ ((റമ്പ്ദേ। ൦/൨) വം ഉണ്ടാ 
കുന്ന; വേറൊത പ്രധാന വ്യത്യാസം 

കൂടിയുണ്ട്. സെല്ലില് ഗ്ലയക്കോസിനന്െറ 

ഘാത്മിലും 

വിഭജുനത്തിനന്ൊഓരോ ഘട്ടവും ന്ദി 

യന്ത്രിക്കുന്നത് ഓരോ പ്രത്യേക എന് 

മെസമാണ്ട്. സെല്ലൂകളിലെ രാസത്വ 

രക(ടന്ദിദേ। ദേദടട) ങ്ങളാണു 
ഓരോ സെല്ലില്ല എന്സൈമുകള്. 

അത്തരം എന്സൈമുകളുടെ കൂട്ടങ്ങള് 

തന്നെയുണ്ട്. 

മവും വെള്ളവ്യം-5-- 
ശരത്തിംല പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലവണമാണു് കറിയുപ്പ്. 
ധനങ്ങളിലും ചെറിയ ഒരു തോതില് ഇതു* അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 

ആഹാരസാ 

മത്സ്യമാം 
സാദികളില് ഇതിന്െറ അംശം താരതഭമ്ൃയന കൂട്ടതലൂനാണു്. ആഷ്ഥാരസാ 
ധനങ്ങളില് കൂടെയും മററും ലഭിക്കുന്ന ഈ ലവണത്തിന്റെ അധികപങ്കും 
ശരിരത്തിലെ വൃക്കകള് വഴി മൂത്രത്തില്ക്കൂടി പുറംതള്ള പ്പെട്ടന്നു. ഏതു ലവ 
ണവും മൂത്രത്മില്ക്കൂടി പുറത്തുപോകുമ്പോള് അതു ലയിത്തൂവാന് വേണ്ട 
വെള്ളവുംകൂടി നഷ്ടപ്പെടുന്നു. 

തോന്നുകയും ചെയ്യുന്നു 

ഇങ്ങനെ ശരാത്തില്നിന്നും ജലാംശം നഷ്ട 
പ്പെട്ടമ്പോള് നമുക്കു ദാഹം അനുഭ വപ്പെട്ടകയ്യം വെള്ളം കുടിയ്ക്കുവാന് 

ഉപ്പ് അധികം തിന്നുമ്പോള് കൂട്ടതല് ദാഹവയ,ം 
അങ്ങിനെ കൂടുതല് വെള്ളവൃം കഴിയ്ക്കുന്നു. 

““ പരന്" 
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മാനവിക ശബ്ബാവലി 
ന്യം; 

ടം ഇന്സ്പിട്ംട: പുറപ്പെടുവിച്ച വിജ്ഞാനശബ്ദാവലിയുടെ 
ര്ൂടുകരരന്ാണു മാനവിക ശബ്ദാവലി. (പേ. 292 വില 72) ചരിത്രം, പുരാ 
തത്വം, രാഫ്മൃതന്ത്രം എന്നിവയിലെ പദങ്ങമളാണിതിലുള്ളതു”. ചില വക്കു 
കംക്കു അത്ഥം കൊടുക്കുന്നുമുണ്ടു" -സമാനപദങ്ങറം കൊടുക്കാന് വയ്യാത്ത 
വക്കു. കമ, ,ണാര്ഡ് (ഠാന്ന്ധവ/ഠി) ഏന്ന വാക്കിനു “19] ലെപപാ 
രാസ് കുമ്മ്ൃണിന്െറ അനുമധ്രലി' ഏന്നും, കാബല് (ദോ) “ഇംഗ്ലണ്ടില് 
ചിറേല്സ്" രണ്ടാമനന്െറ കാലത്തെ ഒരു രഹസ്ൃയസമിതി' ഏന്നും വിശദീകര 
ണം ൯ല്കുന്നണ്ടു". ഈ ശബ്ദാവലിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണിതു”. സാ 
ധാരണ ഒരു ധാരണനയുണ്ടു', പ്രകൃതിശാസ്ത്ര ത്തിലെ ഭാഷഭക്ക വിഷമമുളഒമു., 
ചരിത്രവും രാഫ്തരീയവുമെല്പാം കുറേകൂടി ഏളപ്പമാണെന്നു്. ഏന്നാല് 
ഗഡേട[ടറ, നധേനഠ്, [06ല/5100, [നധേഡ മുതലായ പര്ടങഞങ്ങരം 
ഇങ്ങനെ അനേകം__വരുമ്പാഴോണു ഈമാതിരിയൊരു ഗ്ലോസറിയുടെ 
ആവശ്യകത അനുഭവപ്പെകുക, 

മരു. മെക്കാനിക്കിനന്െറ കയ്യില് സ് രൃഡൈവവം സ്റ്റാനവ൨ം പോലെ 
ഒരു ശസ്ത്രസാഹിതൃകാരന്റ കയ്യ്യില് ന പേനയും ത്ആധാരഗ്രസ്ഥങ്ങ 
ചം പാ ഈ ശമധഖ്മാവലിയും ഉണ്ടായേതീ രൂ. 

ലു 

പി.ടി.ബി. 

വിഞ്ഃ ജാന കൈരളി 

കേരമഭാഷ ഇന്സ്റ്റിട്ടംട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മാസികയാണു” വിജ്ഞാന 
ക്ലൈരളി?7 (പത്രാധിപര് എന്. വി. കൃഷ്ണുവാരിയ൪. വില രൂപ 1) ആധു 
നിക വിജ്ഞാന പ്രചരണത്തിനുള്ള ഫലപ്രദമായ മാധ്യമമായി മലയാളാ 
ഷയെ വികസിപ്പിച്ച്” അതിന്െറ ശക്തിയും സമ്പത്തും അതിവേഗം വള. 

ത്തുക പ്രധാന ലക്ഷ്യമായി കങണ്ടുപ്രവത്തിക്കുന്ന ഇന്സ്റ്റി ട്രട്ടിന്െറ ഈ മുഖ 
പത്രത്തിദന്റയും ലക്ഷ്യം മറെറാന്നല്പ. റശുൂഭധ ശാസ്ത്രത്തിന്െ റ മാഗ്ലംവിട്ട് 
ഒരു മഭ്ധ്യമാര്ഗ്ഗുത്തിലൃടെ, വിജ്ഞാനത്തെ പൊതു ജനങ്ങംക്കെത്തിച്ചുകൊട്ട 
ക്ഴകരയും ബഹു ജനങ്ങളെ വിജ്ഞാനത്തിലേയ്ക്ക്കാകര്ഷി ക്കയും ചെയ്യു ദയാണ്ട” 

തങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശമെന്ന് വൃക്ത മാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു”. റതുറവ വററിപ്പോവുകയും? 
"'ര്രുമ്പടയുകയും" ചെയ്തിട്ടീല്ലത്ത ആളുക ടങ്ങിയ സമത്ഥമായ ഒരു സംഘ 
മാണിതിന്െറ പിന്നില്. നയിക്കുവാന് ശ്രീ.ഏന്. വി കൃഷ്ണുവാരിയരും. കൈ 
മുതല! ായയിട്ടുള്ളതു” ഉദ്ദേശശുദ്ധിയും പ്രവത്തനസന്നഭ്ധതയും. വേണ്ടെന്നുവച്ചാല് 

കൂടി ചേരോടി, വളരുവാന് നിര്ബന്ധിക്കുന്ന സാഹചയ്യങ്ങളാണിവ രണ്ടു 

ലര്ങ്ങളേ. പുറത്തി റങ്ങിയിട്ടു്ളു.. അറിവിനെ മാനിക്കുകയു ഭാവി 'യെസ്സ്റേഹി 

ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവര്ക്ക് വിജ്ഞാനകൈരജിയെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാന് 

മാത്രം ഞങ്ങളറയവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. 
ക ആര്. ജി. കെ. ഏന് 
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ഥരീനുഷൃയരുടെ ഭാവനയെ ഏററരും 

ആഗാധമായി ചലിപ്പിച്ച ഭൂഗരഭച 

ലനങ്ങചില് അതിപ്രകടമായവയാണു്് 

ഭൂകമ്പങ്ങള്. ഭൂമിയുടെ പുറം തോടില് 

ഉണ്ടാവുന്ന ആകസ്മിക സമ്മര്ദുങ്ങളു 

ടെ ഏററക്കുറച്ചിലാണു് ഈ അത്ഭുത 

പ്രതിഭാസങ്ങള്ക്ക് കാരണമെന്നു 

കരുതുന്നു. 

തരംഗവ്രവാഹം 

ഭൂഗര്ഭത്തിലെ സമ്മദൂവ്ൃത്യാസങ്ങളു 

ടെ ഫലമായി രൂപം പ്രാപിക്കുന്ന 

ഭിമകാരങ്ങമായ പ്രതലതര. ഗങ്ങളു. 

ടെ ശിീഘ്വപ്രവാഹം മൂലമാണു ഭൂക 

മ്പങ്ങള് സാധാരണമായി ഉണ്ടാവുന്ന 

തു". നഗരങ്ങളില് വാഹനഗതാഗതം 

ഉണ്ടാക്കുന്ന സമ്മര്ദ്ദങ്ങള്, വെള്ളച്ചാ 

ട്ടങ്ങള്, സമുദ്രക്ഷോഭങ്ങള് എന്നിവവാ 

സ്തവത്തില് ഭൂമിയ്യടെ ഉപരിതല 

ത്തില് എപ്പോഴ്ചം ചെറുകമ്പങ്ങള് ഉ 

ണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അ 

വയ്യ്യൊന്നും മനുഷ്യനെ ഭിഷണിപ്പെ 

ടടത്താന് മാത്രം ശക്തിയില്ല എന്നാല് 

മനുഷ്ൃയ൯ നാശകാരികളായ നിരവ 

ധിഭൂചലനങ്ങള്ക്ക്, സാക്ഷ്യം വഹി 

ച്ചിട്ടുണ്ടു്, കററും കോളം പിടിച്ചു 

കടല്പോലെ പ്രക്ഷുബ്പമായ ഭ്ൂൂമിയ്യ 

ടെ ഉപരിതലം വളയ്യമയും പിടയുക 

യം പിളരുകയും ചെയ്യുന്നതു” വലിയ 

ഭൂകമ്പങ്ങളില് സാധാരണമാണു്ം റോ 

ഡൂകള് വഴി മാറുന്നു, ഭൂമിയില് അഗാ 

ഭൂചലനങ്ങള് 

ധഗ്തങ്ങള് രൂപം കൊള്ളുന്നു, ജീവ 

ജാലങ്ങള് കുഴിച്ചുമൂടപ്പെടടന്നു. കെട്ടിട 

ങ്ങള് നിലംപതിക്കുന്നു. എല്ലാം ഞൊ 

ടിയിടയില്. സുനാമി (ജപ്പാനിസ്ഭാ 

ഷയിലാണിത്) എന്ന പേരില് അറി 

യപ്പപെട്ടന്ന ഭീമാകാരങ്ങളായ കടല്ത്തി 

രകളും ഫിമവാഹിനികള് ചിന്നി 

ച്ചിതറി എറിയപ്പെട്ട മ്പോഴ്ചണ്ടാകുന്ന 

ചറുഹിമ പര്വ്വതങ്ങളും ക്ഷോഭിച്ചു 

ലറുന്ന കടലിനന്െറ നില കൂട്ടതല് വ 

ഷളാക്കുന്നു, ഏതാനും നിമിഷങ്ങളോ 

ഒം മാത്രം നില നില്ലയന്ന അത്മുതകരയും 

ഭയാനകമധുമായ ക്ഷോഭങ്ങള്ക്കു ശേ 

ഷം ഭ്ൂമിവിണ്ടും ശാന്തമാവുന്നു. എല്ലാ 

നാശനഷ്ടങ്ങളും കണ്ടു മനുഷ്യനും നില്ല 

ന്നു! 

ഭൂകമ്പങ്ങളധികമാണു 

ആടുത്തകാലത്തായി ഭൂകമ്പങ്ങളുടെ 

തോത് വളരെ വര്ദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1969 

മാര്ച്ച” മാസത്തില് എത്രയറപ്യയു 
ടെ വടക്കുകിഴക്കു ഭാഗത്തണ്ടായ ഒരു 

ഭയങ്കര ഭ്ൂകമ്പത്തിന്െ ൨ ഫല്പമായി 

പലരും മരിച്ചനിനുപുറമെ വമ്പിച്ച 

നാശനഷ്ടങ്ങള് നേരിട്ടംയുണ്ടായി. 

ഭൂമിയില് കൃത്യമായി നിര്ണ്ണൂയിക്കപ്പെ 

ട്ടിട്ടുള്ള ചില പ്രദേശങ്ങതുീല്, പ്രധാന 

മായും ശാന്ത സമ്മദ്രത്തിന്െറ വക്കില് 

ഭൂകമ്പങ്ങള് ഏറവവും സാധാരണമാ 

യി ഉണ്ടാകുന്നു. എങ്കിലൂം യാതൊരു 

പ്ര ദേശവു മില്ല അവയുടെ ബാധയല്ലാ 

തെ. ഇന്ത്യയില് ഫിമാലയതാഴ്വ 
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രകള് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രകമ്പനങ്ങ 
ആടെ കേന്ദ്രസ്ഥാനവുമായി താിന്നിരി 
യണ. ഇന്ത്യയില് ജിയോളജിക്കല് 

മധര്൪൪വ്൮യുടെ കണക്കുപ്രകാരം കഴിഞ്ഞ 
൬൭ കൊല്ലങ്ങള്ക്കിപ്പറം ജീവനും സ്വ 

ത്തിനും വരുത്തിവെച്ച വന് 

തോതിലുള്ള ഭൂകമ്പങ്ങളില് അതിപ്ര 

നാശം 

ധാനമായവ താഴെകൊട്ടക്കുന്നു: 

ആസ്സാം (1897, 1930, 1950) 

ബലുചിസ്കാന് (1907, 1931, 1935) 

കാന്ഗ്രാ (1905), ബമ്മ (1912,1939) 

വടക്കന്ബീഹാര് (1934) കൊയ്നാ 

(1967. 

ഭൂകമ്പത്തിനുകാരണമെത്തു? 

കൂടിക്കൂടി വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമ്മര് 

ദുമൂലം പാറകള് 

വള ചചുപിടിച്ച ഒരു വടിപൊട്ടമ്പോള് 

ഇ ടിഞ്ഞുതകരുന്ന; 

ഒരു മോചനം 

ഭൂഗര്ഭത്തിലെ 

അതാന്നു പെട്ടെന്നു് 

ലഭിക്കുന്നതുപോലെ, 

സമ്മര്ദുശക്തി പാറകളില് വളവൃക 

ളം ചുളിവൃകളും സ്തൃഷ്ട്രിക്കുകയും സ 

മ്മര്ദ്ദും ക്രമാതിതമായി വര്ദ്ധ്ധിക്കു 

മ്വേ:ഠം ശിലകള് പെട്ടെന്നു് ചിന്നി 

ച്ചിതറുകയും ഉയന്നു് താഴചകയും ചെ 

യ്യന്നതാണു വാസ്തവത്തില് ഭൂകമ്പം 

ഭൂ വിജ്ഞാനികള് ദൌര്ബ്ബല്യ മേഖല 

കള് (൧0൫൭65 0 ഗ/൦3/ഗടടട) എന്നു 
വിളിക്കുന്ന ട്രപ്രദേശങ്ങളില് പവെട്ടെ 

ന്ന് സംഭവിക്കാറുള്ള 

സ്ഥാനഭ്രംശം മൂലംട്രുമികുലുക്കം ഉണ്ടാ 

1999 ലെ അലായ്ക്രാഭൂകമ്പ 

ത്ധീരത്തിന്െറ 

പാറകളുടെ 

കുന്നു. 

ത്തിന്െറ ഫലമായി 

ഒരുഭാഗം 50 അടിയോളം ഉയന്നു. 

വ്വലവാദഗതികള് 
യി 

ഇത്തരത്തില് ഉപരിതലത്തിലെ പാറ 
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കളില് വിള്ള ലുണ്ടാക്കുകയും പര്വ്വ 
തങ്ങമളു കുത്തിപ്പൊക്കുകയും ഭൂമുഖ 
ത്തെ വികൃതമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭൂമി 
കലുക്കങ്ങളുടെ ഫേതുവായി വത്തിക്കു 
ന്ന ശക്തി ഏതെന്ന് 

വിജ്ഞാനത്തിലെ 

ഭൂഗര്ഭപദാത്ഥ 

രഹസ്യങ്ങളില് 

ഒന്നാകുന്നും ചുടടപിടിച്ച ഭൂമിയുടെ ഹൃ 

ദയാന്തര്ഭാഗം ക്രമേണ തണുക്കുക 

കയ്യും പചപൃതങ്ങുകയും ചെയ്യനതുമൂലം 

ഭൂമിയുടെ മേലടരില് ചുളിവുകളും മട 

ക്കുകളും ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണു' ഭൂമികലു 

ക്കം അനുഭവപ്പെട്ടന്നതെന്നു” വിശ്വ 

സിക്കു ന്നവരുണ്ടു്. എന്നാല് ഈവാ 

ദം സര്വ്വാദരണിയമല്ല. ദ്രമിയുടെ 

അകക്കാമ്പ് തഞുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക 

യാണെന്നുള്ളതിന് തെളി 

വൃകളില്ലെന്നാണിതിനെതിര് വാദം. 

സവാധാനത്തിലും അനുസ്യൃതവുമായി 

മതിയായ 

പര്വ്വതനിര്മ്മാണ പ്രക്രിയകള്ക്കിട 

യില് ആകസ്മികമായി വന്. തോതി 

ലൂളവാകുന്ന ഉയര്ച്ചയും 

ഭൂകമ്പങ്ങള്ക്കു കാരണമെന്നും 

താഴ്സയയമാണു 

ഭൂവി” 

ജ്ഞാ നികള് കരുതുന്നു, 

ഫ്ലെസോസ്റ്റസി 

ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലെ നിമ്നോ 

ന്നത പ്രദേശങ്ങള് തമ്മില് ഒരു സ്ഥി 
തി (ടഠാടദട) പുലത്മിപ്പോരുന്നു 

ണ്ടെന്ന കാര്യത്തില് പഷശ്ഷാന്മരമില്ല, 

മലകളിലെ പാറകള് അവയ്ക്റിടിയി 

ലുള്ള പാറകളേക്കാള് സാന്ദ്രത കുറ 

ഞ്ഞവയാണു”. ചപര്വ്ൃത സമൂഹത്തെ 

ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിാല ഒരു വ 

മ്പിച്ച ഭാരമായല്ല കണക്കാക്കേണ്ടത്. 

അടിയിലെ ഭാരമേറിയ പാറകെൊെട്ടു 

കള്ക്കു” മുകളില് ഏതാണ്ടൊരു ഹി 

മാവരണംപോലെ ഒഴകി നടക്കുന്നതും 

ഭാരം കുറഞ്ഞതുമായ ഒരു ശിലാശേ 

ഖരമായിട്ട മാദ്രമേ പര്വതങ്ങളെ 



കണക്കാക്കേണ്ടതുള്ള , കാററു”, മഴം 

വെയില് എന്നി പ്രകൃതിശക്തികള് 

മലകളിലെ മണ്ണ് കാന്നെടുത്തു”് സമുദ്രാ 

ന്തര്ഭാഗത്തേക്ക് അഴി ച്യററികളയു 

ന്നജലം, ഉയന്നുനിന്നിരുന്ന പ്രദേശം 

താഴ്ന്നു പോവുകയും താഴ് ന്നവ ഉയ 

ന്നവരികയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രക്രിയ 

മൂലം സംജാതമാകാനിടയുള്ള താള്ലാ 

ലിക അസമതുലിതാവസ്ഥ ദ്രചലന 

ങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കാന് ഉതകുമത്തെ. 

വന്കര-വിസ്ഥാപനം 

എന്നാല് പ്രസിദ്ധ ജമ്മന് ശാസ്ത്രജ്ഞ 

നായിരുന്ന ആല്ഫ്രുണ്ട്* വെഗ”നരു 

ടെ (൧,7൦0 ഡഠറ്റല) കാഴ്ചപ്പാടില് 
ഭൂമി ഒഴുക്കങ്ങളുടെ ഉത്ഭവകാരണം 

മറെറാന്നാണു്. ഇന്നു നാം ആയിര 

ദ9ണെക്കില് കിലോമീററര്൪ അകല 

ത്തില്, സമുദ്രങ്ങളാല് ഛേമദിക്കപ്പെട്ട 

കാണുന്ന രാജ്യങ്ങള് എല്ലാംതന്നെ 

(ഉദാ; തെ. ആഫ്രിക്ക, തെ. അമേരി 

കഴ ആസ്സേലിയ, മലഗാസി, 

സ്യ, ഇന്ത്യ മുതലായവ) അതിപുരാ 

തനകാലത്തു് ഒന്നിച്ചു് ഒരു വന് കര 

ഷി 

മലേ 

യായിരുന്നുവെന്നും കാലക്രമേണ ദ്രമി 

യുടെ കറക്കത്തില് ശക്തിമൂലം ഈ 

രാജ്യങ്ങള് പരസ്പരം വേറിട്ട് ആ 

കന്ന പോയതാണെന്നും വന്കരയുടെ 

ഈ വീസ്ഥാപനം (ഥ൧ഥി്ഥാ ഠ് ൩൦ 

0ഠസ്സ്നബ്ടാ) ഇന്നും തുടന്നുകൊണ്ടെ 
യിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം തന്റെ 

“വന്കര -- വിസ്ഥാപന' സിദ്ധാന്ത 

ത്തില് (൫ഠസ്ന൦൩8 ൧20 നടന) 
യുക്തിപൂര്വ്വം സമത്ഥിച്ചിട്ടണ്ടു്. ഭൂമി 

കുല്ക്കങ്ങള്ക്ക് കാരണമായി അദ്ദേ 

ഹം ഈ പ്രുതിഭാസത്തേയാണു'” കാ 

അന്നതു”. 

ഭൂമിയുടെ മേല്ത്തട്ടില് അന്ുഭവപ്പെ 

ട്ടവരുന്ന ഭയാനകങ്ങളായ ഇത്തരം 

വസ്ത്രനിഷ്ടമായ 

ഒരു വിശദികരണം നല്ലവാന് ഇതുവ 

മനുഷ്യപ്രതിഭക്ക് കഴി 

പ്രതിഭാസങ്ങള്ക്കു” 

രെയായിട്ടും 

ഞ്ഞിട്ടില്ല. 

ശ്രമിക്കുന്ന ഓരോ 

ത്തിന്നുമപ്പുറത്തു് കൂട്ടതല് നിഗൂഡത 
കള് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒരു പെട്ടി 

തുറന്നു എന്നു കരുതുമ്പോഴാണതില് 

റെറാരു കള്ളുറ. അതു തൃറക്കാന്മറെറാ 

രുതാക്കോല്വേണം എന്നും വരുന്നു. 

ശാസ്ത്രം പരിഫ്രിക്കാ൯ 

നിഗൂഡ പ്രശ്ന 

--ൃവിയ്യം ശാസ്ത്രവ്യ 
കഴിഞ്ഞ ഡിസംബര് മാസത്തെ പാള്ട്രിഇ൯റനാഷണലില് ““ജോര്ജ” കാര് 

ട്ടിന്'' എന്ന വിദഗ്ദ്ധനായു ഒരാഠം എഴുതിയ ഒരു ലേഖനം ഇന്ഡ്യയാക്കാരാ 
യ നമുക്കെല്ലാം അഭിനിര്ഹമാണു്. ഇന്ഡ്യ തൊട്ട് ഇന്ഡോനോഷ്യ 
വരെയ്യമ്ളൂ പ്രദേശങ്ങളിലായിരുന്നു കോഴി ആദ്യമായി ഉണ്ടായതു്. 
നിന്നു് പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും കോഴി എത്തിച്ചേന്ന. 
കോഴിയെ ഉപയോഗിക്കു വാന് തുടത്തതിയതു് റോമന് ചക്രവത്തിമാരാണ്ട്. 
നമ്മുടെ ”കുക്കുടത്തില്"" നിന്നാണു” ജര്മ്മന്കാരുടെ *"കുയിക്കനും"" 
ളീഷ്ടകാരുടെ “*ചിക്കനും"” ഉണ്ടായതു”, 

ഇവിടെ 

ഒരു ഭക്ഷണമായി 

ഇംഗ് 
കോഴി നമ്മുടെ സ്വന്തമാണെന്നതി 

മറുറുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ശാസ്ത്രീയമായി 

നാം ഇതുവരെ അശാസ്ത്രീയമായി കോഴിയെ വള 
ഇനിയെങ്കിലും കോഴിക്കു” അതിന്െറ സ്വന്തനാട്ടില് വേണ്ടത്രസം 

രക്ഷണം കൊട്ടത്തു് ശാസ്ത്രീയമായി വളത്മതാന് നമുക്കു ശ്രമിക്കാം. 

നു് തെളിവാണിതെല്ലാം. 

കോഴിയെ വളത്തുന്നു. 

ത്തി. 
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ഉത്തരം പറയാമോ? 

(0 

ത്തി 
സ 

ലാല 

രണ്ടുമണീക്കൂറില് ഒരു ഗ്ലോക്കിന്െറ മിനുട്ടുസൂ ചി സ്ഖരിക്കുന്നതു് 
60൦ ഉ. 90൦ .. 10൦ 0. 360൦ ൭: 720൦ 

നൂറുമീററര് ഓട്ടപന്തയത്തില് ഒരാള് ഓടുന്ന ഏകദേശദൂരം 

100 വാര 0. 1095വാര .. 90വാര വ്. 110വാര 

൭. 108 വാര 

ഡ്ലോറസ് ആസിഡിന്െറ ഫോര്മുല 

ഠി ൧. 11 0. 1100 0. 000: 
6. 110 0. 

കലോമല് എന്നതു താഴെ പറയുന്നതിന്െറ സാധാരണപേരാണു്. 

കോപ്പുരസശഫ്േററ് ഥ. കാല്സ്യം ഫതൂറൈഡ് 

.. ഡെക്സ്ട്രോസ് 0. മെരക്യൂരസ് ക്ലോറൈഡ് 

൭. കാത്സ്യം ഗ്ലോറൈഡ് 

താഗെ കൊട്ടത്തവയില് ഏററവും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞവാതകം 

കാര്ബന്മധോ ണോ്കസൈഡ് ഥ. ക്ലോരി൯ 

. സല്ഫര്ഡയോമ്്ലൈഡ് 0. ഗഹൈഡ്രജന് സള്ഫൈഡ് 

൭. ഓധ്ലിജന്. 

ഉ. [. ൧. നിമ്മിച്ച ആദ്യ ത്ത ശാസ്ത്രജ്ഞന് 

കോണ്ബര്ഗ് 0. ഒക്കോ €.. സാ൯ഗര് 

റ. ബരനാഡ് ൭. സി. വി. രാമന് 

സൈറേറാപ്ലാസം എന്നാല് 

സെല്സമൂഫം ഥ. പ്രോടോപ്ലാസത്തിമന്റ ഒരു ഭാഗഭ 

0. സെല്ലുകളുടെ ചയാപച്ചയം 0. സെരശാസ്സം 

€. നശ്ലിയസ്സിന്െറ ഭാഗം 

മുലദോഷത്തിനുകാരണം 

ബാക്ലിരിയ ഹ. വൈരസ് &. പ്രോട്ടോസോവ 

റി. രുത്ഗ €. കുമിള്. 

.സ്സിം ബാലഗോപ്പാല് 



ശാസ്ത്രകേര മുത്തെപ്പററി 

ശാസ്ത്രകേരളം “രണ്ടാമങ്കാ" എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചു. അതു 

പരസ്യപരിചിന്തനത്തിന്നായി സമര്പ്പിക്കുന്നു. 

1. ഇംഗ്ലിഷ്ഠ ചുരുക്കെഴുത്തു” 

1. പി. ടി., സി. വി., മുതലായ 

പ്രഥമാക്ഷരസങ്കേതങ്ങള് നാം വായി 

ക്കുന്നതു” എഴുതുന്നതുപോലെതന്നെയാ 

ണ്. പക്ഷേ പ്രൊ, ഡോ, മുതലായവ 

വായിക്കുന്നതു” പ്രൊഫസര്, ഡോക്ടര് 

ശാസ്ത്രകേരള 

ഏനാം ഡോ. എന്നും 

എന്നൊക്കെയാണ്. 

ത്തില് 

കാണുന്നുണ്ട്. 

ഡോ. 

നാമപ്പട്ടികകള് കൊ 

ട്ടക്കുമ്പോള് സമിതി, അംഗങ്ങള് മുത 

ലായവഖ കഴിഞ്ഞു (:) ചിഹ്നം ഇടാറു 

ണ്ട്. അതുകഴിഞ്ഞ് അംഗത്തിന്െറ 

ഉപരിലലം ഡോ: എന്നു വരുനത് 

അല്പം അഭംഗിയല്ലേ? ഡോക്ടര് 

എസ്പതിന് ഡോ... എഴന്നഴതരുതേ? 

റ ന്നെഴ്സതു 
ന്നതു് ഡോക്ടര് സി. വി.എന്നു വാ 

യിക്കാഠ. 

അപ്പ്യോള് ഡോ- സി. വി. 

2. ൧... 8.1൮. മുതലായവയുടെ 
ഇടയില് കുത്തിടാതെ ആണു” പുതിയ 

൧014൧. 611൧. ഇത്യാദി, 
കുത്തിടാത്തതു കൊണ്ടു് വിഷമം ഒന്നു 

മില്ലാതാനും. ഇത്തരം ചുരുക്കെഴ്ുത്തു 

കള് വായിക്കത്തക്കുതാണെങ്കില് അവ 

രിതി. 

ഡോ; ബി. കെ. നായര് 

518, നൃയഡല്ഹി. 

വാക്കായ്യം പ്രചാരത്തില് വരാറുണ്ട് . 

ഉദാഹരണത്തിന് ൧൧൧4, ലഗീ, 

൪05൧൧൫, മുതലായവ. നല്ല പ്ര 
ചാരം വന്നുകഴിഞ്ഞാല് അവ ഭാഷ 

യിലെ പദങ്ങളായിത്തിരാം 

ഇംഗ്ലിഷ്യപദങ്ങള് 

(1) സാധാരണനാമങ്ങള്ക്കു്” തുടക്ക 

ത്തില് വലിയ അക്ഷരം ആവശ്യം 

ഇല്ല, 

ദാന് ഠ!-ഠാറിഠ്ല എന്നെഴുതുമ്പോള് 

 ച്ചെറുതു മതിയാവംം. ദേസഠന 
എന്ന പറയുമ്പോള് ലന നെ 

യാണു് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കില് 

വലിയ അക്ഷരം ആവണം, അല്ല്ലെ 

ക്കില് ആവശ്യമില്ലാം ഇതു സ്ഥലം 

മിച്ചപ്പെടുത്തുവാനും വിഷമം കുറക്കു 

വാനും നന്നാണ്. 

(2) ഒരു പുതിയ ഇഗ്ലിഷ്യ വാക്കു 

ആദ്യം ഉപയോഗിഥഭമ്പോള് അതു” 

ശരിയായ പൂര്ണ്ണരൂപത്തില് ഉപ 

യോഗിക്കുവാന് ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 

അതു കഴിഞ്ഞേ വിഭക്തി ചേത്ത രൂ 

ച 1 ി 



പങ്ങള് വരാവു. ഇതു മനസ്സിലാക്കു 

വാന് വളരെ സഹായിക്കും. 

(3) “പെനിസിലിന്! എന്ന ശബ്ദ 

ത്തോടെ “ടെ” ചേര്ക്കുമ്പോള് പെ 

നിസിലി നിന്െറ എന്നല്ലേ വേണ്ടതു”. 

പെനിസിലിനെറ എന്നതു” പെനി 

സില് ടെ എന്നു” തെററിഭ്ധരിച്ചേ 

ക്കാം. പിന്-ടെ “൭ പിന്നിന്െറ 

പയിന്൯-ടെ -- പയിനിനന്െറ ഇ 

ത്ൃയാദിയാണു് സാധാരണ രൂപം എന്നു 

തോന്നുന്നു. പെനിസിലിന്ന്റെ എന്നു് 

ചിലയിടത്ത് അച്ചടിച്ചു കാണുന്നു. 

ഇതു” പുതുമയയള്ളതാണു്. അങ്ങിനെ 

ഒരു രൂപം ആകാന് പാടില്ലാത്തതല്ല. 

മററു ഭാഷയിലെ പദങ്ങളോട്ട് പ്ര 

തൃയം ചേക്കുമ്പോള് ശരിയായ പ്ര 

തൃയം മാത്രം എന്ന ഒരുരിതി നട 

പ്പ്രിലാക്കരുതേ? പെനിസിലിന് --ടെ 

ജം പെ നിസിലിന്-ടെ പെനിസി 

ലിന് _ഇല്-കം ചെനിസിലിന്-ഇല് 

ചിലപ്പോള് അറബിപോലെ തോ 

ന്നും. നിസാം-ഉല്-മുല്ക്കു് മാതിരി, 

എങ്കിലും പരിചയമില്ലാത്ത വാക്കുകള് 

വരു മ്പോ€ഉം ചിന്താക്കുഴപ്പം കുറക്കു 

വാന് ഉതകാം. 

ശാസ്ത്രകേരളം ഗു 

പ്പി 



ം സമസ്തപദങ്ങള് 

രണ്ടുമൂന്നു പദങ്ങള്, സംസ് കൃതനിയ 

മം അനുസരിക്കാതെ എഴുതുമ്പോള് 

അവ ഹ്ൈൈഫന് ഇട്ട് എഴുതുന്നതോ 

അകററി എറഴ്തുന്നതോ കൂട്ടതല് നല്ല 

തെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ടു്. “ദ്രവ 

ഇന്ധനം" എന്ന സന്ധി “മത. ഇതര" 

മാതിരി എഴുതണം എന്നു് അധികം 

പേര് ശരഠിക്കുകയില്ലാ. ഗ്രാമ. ഉദ്യോ 
ഗം പോലും ഗ്രാമഉദ്ധ്യോഗമായിത്തി 

ന്നീട്ടണ്ടട്. സംസ്കൃതം അറിയാത്ത 

നമ്മുടെ ജനലക്ഷങ്ങള്ക്ക് അതു” ഉപ 

നി 

ശാസ്ത്രകേരളം വ് 

ആണു'. ദ്രവ-ഇന്ധനം 

എന്നോ ദ്രവഇന്ധനം എന്നോ എഴ 

തുന്നതു” മലയാളത്തില് സാധാരണ 

ഒഴിവാക്കുവാന് ശ്രമിക്കുന്ന സ്വരസം 

ഘര്ഷത്തെ (01351൨ 07 ഡാഡലിട) 
അകററിനിത്തുകയും ചെയ്യും. 

കാരവ്യം 

രാസ 

ഭെയതിക് ജീവശാസ്ത്ര സമുദ്രശാസ്ത്പര 

മായ എന്ന ഒരു സമസ്പപദം, വിഷയ 

ത്തേപ്പററി നല്ല പരിജ്ഞാനമില്ലാത്ത 

ഒരു വിദ്യാത്ഥിക്ക് കീറാമുട്ടിയാണ് 

അതു” നിവറൃത്തിനിറുത്തി, മനസ്സിലാ 

ക്കി വായിക്കുന്നതിനു രാസ-ഭൌതിക 

ജ !വശാസ്ത്--സമൂദ്രശാസ്തര പരമായ എ 

ന്നെഴ്ഴതുന്നതു” ഉപയോഗപ്രദമാകും. 



കാമ ഇട്ടു് എഴുതുന്നതിലും നല്ലതു 
ഒഫെഫന് ഇടുകയാണു എന്നു തോ 

ന്നുന്നു. ഇത്തരം സമസ്തപദങ്ങള് 

സവ്വസാധാരണമാകുമ്പോള് ഇടക്കുള്ള 

ചെറുവരകള്ൾ വിട്ടുകളയാം. ഇംഗ്ലീ 

ഷില്തന്നെ പണ്ടു് ഠേ-ഠഠാ൦/90ഠന 
എന്നു” എഴുതിയിരുന്നതു" ഇന്നു” ചേ 

ത്താണ് ഉപയോഗിക്കുക. 

4 മാലിക ആശയങ്ങള് 
ര 

“വാലന്സി' മുതലായ മൌലിക ആശ 

യങ്ങള്ക്കു് പരിഭാഷ നന്നു”എന്നാണു് 

അനുഭവം. പഠിക്കുവാന് വരുന്ന 

കുട്ടിക്ക് സംയോജകത എന്ന വാക്ക് 

വാല൯സിയോളം വിഷമം ഉള്ളതല്ല. 

അതിന്െറ അത്ഥം ഒരിക്കല് മനസ്സി 

ലായാല് ഓാമ്മ നില്ക്കും. പഠിക്കാ 

ത്തവനു” ആശയം ഏതാണ്ട് ഈഹി 

ക്കുവാന് കഴിയുകയും ചെയ്യും; വിഷമം 

വരുന്നതു” അധികവയ൦ (നമ്മേപ്പോ 

ലെ) ഇംഗ്ളീഷില് പഠിച്ച തലമുറ 

ശ്ലാണ്ം പ്രായം ആയതുകൊണ്ടു” സ 

മാന പദങ്ങള് എപ്പോഴും ഓര്മ്മനി 

ന്നെന്നു വരികയില്ല. ഫൈസ്റൂള്ചകളി 

ലും പ്രിയുണിവേര്സിററി ്ലാസ്സുകളി 

ലം ആണാ ഇത്തരം പദങ്ങം അധിക 

വ്യരം തലപൊക്കുന്നത്. അവിടെ അ 

നുയോജ്യമായ പദങ്ങള് ഉപയോഗി 

ക്കേണ്ടതും അവയുടെ അര്ത്ഥവീശദ। 

കരണംനടത്തേണ്ടതും ആണ്. വാലന് 

സിയേപ്പറററി എഴുതിയിരിക്കുന്ന ലേ 

സംയോജനത്തേപ്പററി 

സംയോജനം മനസ്സി 

ഖനനത്തില് 

പറയുന്നുണ്ടു്. 

ലാക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് സംയോജകതയായി 

ഓര്മ്മ രിക്കും വാല൯സിയേക്കാള് 

നില്ക്കുക. 

ച 

“ഐസോടോപ്സ്* 

സ്പോഴ്ഗം സമസ്ഥാനിയങ്ങള് എന്ന 

ആശയം ഉപയ്യോഗപ്രദമാണ്ട്. 
ഐസോടോപ്പിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കു 

മ്പോള് ആവത്തന പട്ടികയില് ഭരവ 

യ്യടെ സ്ഥാനതഅ്തേപ്പററി വിശദികരി 

ച്ചാല് മറക്കുക വിഷമമാണ്”. 

വ്യാഖ്യാനിക്കു 

ട് പേരുകള് 

1. പ്രസിദ്ധമല്ലാത്ത പേരുകള്, അ 

റിയപ്പെടേണ്ട പേരുകള് ആദ്യം ഉപ 

യോഗിക്കുമ്പോള് മുഴവന് പേരു്” പറ 

യേണ്ടതാണ്. ഡ്േവിക്കുപകരം ഹം 

ഫ്രമിഡേവിയും ഫാരയഡേക്കു പകരം 

മൈക്കേല് ഫാരഡേയയം പേരിചന 

മനസ്സില് ഉറപ്പിക്കുവാന് ഉപകരിക്കും. 

ബ്രാഗ്, തോംസണ്, ഹക്സ്ലി, ഡാര് 

പ്രസി 

ദ്ധ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 

മം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെപ്പററി ആദ്യ 

ചച്ചചെയ്യുമ്പോള് ഇന്ന നാട്ടുകാരന് 

വി൯ മുതലായ ഒന്നിലധികം 

എന്നോ ഇന്ന വിഷയത്തിലെ എന്നോ 

ഇന്ന നൂററാണ്ടിലെ എന്നോ എന്തെ 

ങ്കിലും ചേക്കുന്നതു” വായനക്കാരുടെ 

അറിവിനേയും ഓര്മ്മയേയും ആലോ 

ചനയേയും സഹായിക്കും. 

3 പ്പേരുകള് ചുരുക്കി ഉപയോഗി 

ക്കുന്നതു” പ്രത്യേകം സുൂക്ഷിച്ചുവേണ്ട 

താണ്. ഫ്രാങ്ക് ലണ്ടിാന്ലണ്ട്' എന്നു 

ഭാസ്ത്റാ 

പ്പണിക്കരെ മൈസ,റുടരേന് ഭാസ്ത്റര 

പറയന്നതു” കടന്ന കയ്യാണ്. 

പ്പ ണിക്കര് എന്നു വായിച്ചു് ശ്രി. ണി 

ക്കര് എന്നാക്കുന്നതുമാതിരി ആണ്് 

“ലണ്ടു '. 



നി 
മനുഷ്യന്െറ കഥയും ശാസ്ത്രവും 

ത്മക്യടത്ത മനുഷ്യന്! അവദന്ദെ മ 

നുവെന്നോ; ആദാം ഏന്നോ നമുക്കു വീ 

ളിക്കാം. 

90000000 വരഷങ്ങറംക്ക് മുയ്ധണേ് 

മനു ജന്നിച്ചതെന്നു' ഭാരതീയ പുരാണ 

ങ്ങം പറയുന്നു, 

ഈശ്വരന് നിലത്തെ പൊടികൊണ്ടു” 

മനുഷ്യനെ നിമ്മിച്ചു വെന്ന്” ഭെബ 

ബിളില് പറയുന്നു, 

ഈ കഥകളില് നിന്നൊന്നു വൃക്തമാ 

ണു: മനുഷ്യന്, അവന്െറ മഉല്ലത്തി 

യ്യെപ്പുററി മുയൃതന്നെ 

ആലോചിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇന്നും 

അവന് അതിനെപ്പററി തആആരായുന്നു. 

വളരെക്കാലം 

കഷ്ജിച്ചു” 10000000 വര്ഷങ്ങംംക്കു് 

മൂമ്പാണ മനുഷ്യന് ആവിര്ഭവിച്ചിട്ടു 

കുുതു” എന്നായിരുന്നു അടുത്തകാലം 

വരെ വിശ്വസിച്ചു പോന്നതു”. ഏ 

ന്നാല് ഡോക്ല൪ ലീകിയും അദ്ദേഹ 

ത്തിന്െറ പത്തി മേരിയും, 1, 00,000 

വര്ഷങ്ങഴം പഴക്കമുണ്ടെന്നു” കരുതുന്ന 

മനുഷ്യന്െറ ഫോസില്യകറം സംഭരിച്ചു 

പിന്നീടു” കണ്ടെത്തിയ ചില ഫോസി 

ലുകളെ ആസ്തുദമാക്കിയിട്ട് 150 ലക്ഷ 

മോ 200) ലക്ഷമേ വര്ഷമായി ഏന്ന 

ശാസ്ധ്രജ്ഞന്മാര്൪ അവകാശപ്പെടുന്നു. 

ഭൂമിയുടെ വയസ്സ് നാലരബില്യന് 

(ഒന്നെഴുതിനോക്കൂ) വര്ഷങ്ങളാണ്. ഭൂ 
മിയുടെ വയസ്സ് മരുവ൪ഷമാണെന്നു" 

കരുതുകയാണെങ്കില്, മനുഷ്യന് ഭൂമി 

യില് നടക്കുവാന് തുടങ്ങിയിട്ടു രണ്ടു 

മണിക്ൂകൂുവകഠം മാത്രമേയായിട്ടുളമു! 

മനുഷ്യന് മത്ഭവിച്ചതെപ്പോഴായാലും 

ആദ്യകാലങ്ങളില് അവന് കുരങ്ങില് 

നിന്നും വളരെ വൃതൃസ്ലനായിരുന്നില്പ. 

മറവമൃഗങ്ങളെ പ്പോലെ ഒരു മൃഗമായി 

അവന് ജീവിച്ചും ശ്രൂടുതല് ശക്തിയു 

കുകുതും, കരത്ത൯ഖങ്ങളും മൂര്ച്ചയേറിയ 

പല്ലുകളും മുമ്ളതും ആയ മൃഗങ്ങളെ ഭ 

യന്നാണു അന്നവന് കഴിഞ്ഞക്രടീയതു”. 

കായ” കനികളും, ഇതര ജന്തുക്കളുടെ 

പച്ചമാംസവും അവന് തിന്നു. മനു 

ഷൻ എന്ന പേര് നിസ്സംശയം നല്ലാ 

വുന്ന ആദൃത്തെഗമുമാണു, പിത്തെകാന് 

ത്രോപചന്സ്. ഈ ഗണത്തില്പ്പെട്ട 

മനുഷ്യന്െറ ഫോസില് ആദയമായി 

കണ്ടെത്തിയതു” ജാവയിലാണു്. പി 
ന്നിട്ട് ചൈനയിലും ആഫ്രിക്കയിലും 

കണ്ടെത്തി. ഇവ രണ്ടു കാലില് നി 

ല്ലൃമായിരുന്നു. അഞ്ചടിയാ അല്പം ക്രൂ 

ടുതലും ഉയരമുമമുഇയാഠാംക്കു” താഴ"ന്ന 

നെററിയും, കണ്ണിനു” മീതെ ഉന്തിനി 

പന്ന പുരികാസ്ഥികളും തമതുളിനില് 

ക്കന്ന ഹനക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു, 

സ്ൃറേഷൃയിലും ഉത്തരാഫ്രിക്കയിലും പ്ര 

തൃക്ഷവ്പെട്ട നീയാന്ഡെര്ത്തല് മന൯ു 

ഷന് പന്നീടുവന്നവനാണു. ഇയാഠം 

റ്റ വരഷങ്ങംംക്കു മുമ്പ” ഭൂതല 
ത്തില് നിന്നു തിരോധാനം ചെയ്തതു. 

ജീവശാ സ്പൂപരമായി 

ഗമിച്ച 

ശ്രടൂൃതല് പുരോ 

മരു മനുഷ്യല്യാതിയുമായൂമുു 

ച 



മത്സരമാണ്ട', മേല്പറഞ്ഞവരുടെ മന്ന 

ലനഭശത്തിന്നു' കാരണമായത്”. ഈ 

പുത്തന് മനുഷ്യനെ ക്രേോേമാഗഥ"നന് 

(ഠ-[ഗ300൧0൩) മനുഷ്യന് ഏന്നു വി 
കളിക്കുന്ന. ഫ്രാന്സിലെ ക്രോ-മാശഥ് നന് 

എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണു.” ഇവന്െറ അവ 

ശിഷ്കങ്ങറം തആആദ്യമായി കണ്ഞെത്തിയ 

തു”. ശില്പകല, ചിത്രരചന മുതലായ 

കലകളില് ഇവനു” അതിശയകരമായ 

കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. സുന്ദരനും ബുദ്ധി 

മന്രേമായ ഇവന് ്രട്ടുകാരുടെ ശവം 

മറവു ചെയ്തിരുന്നത്രെ. 

ഇന്നകണ്ടുവരുന്ന മനുഷുന്നു, ജന്തൂശാ 

സ്രുജ്ഞ ന്മാർ ഹോമോസേപിയ൯ന്സ് 

(1ഠന൩ഠ ടദ്10ട) ഏന്നാണ്ട് പേരി 
ട്ടിട്ടുള്ളതു”. ഈ ജാതിയിലെ ആദ്യത്ത 

പ്രതിനിധിയാണ് ക്രോ-മാഗ് ൩൯. 

ക്രോ-മാഗഥഗനന്െറ സന്തതികളാണി 

പ്പ്യോം ചന്ദ്രനില് തല മുയത്ത' നില 

ന്നതു. 

പ )൨31॥ ന്നാ രാസ ൫൨.2 

കേരവ്ൃക്ഷത്തിന്െറ ഉല്ലാദനക്ഷമതയിലും ശാസ്ത്രം അത്ഭുതാവഹമായ സംഭാ 

വന നല്ലിയിരിക്കുന്നു. അതാണു ടാ. ഡി. ഉയരം കൂടിയതും ഉയരം കുറ 

ഞ്ഞതുമായ തെങ്ങിനങ്ങളെ രാത പിതൃ വൃക്ഷങ്ങളാക്കി കൃത്രിമ പരാഗസ 

ങകകലനംവഴി രൂപം നല്കിയതാണിത₹്. നിലേശ്വരം കാര്ഷികഗവേ 

ഷണകേന്ദ്രത്തിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണു് ഈ വമ്പിച്ച നേട്ടത്തിന് കാര 

ണക്കാരായതു്”. 

& ഉയരം കൂടിയ ഇനുത്തിന്െറ വിത്തുതേങ്ങ മുളക്കുവാന് 90 ദിവസം 

വേണ്ടിവരും, എന്നാല് ടി.ഡി. വിത്തുതേങ്ങാക്ക് 70 ദിവസം മതി. 

& ടിഡിയില് വേഗം ഓല പിടിക്കുന്നു. 

& ഉയരംകൂടിയ ഇനം പുക്കുവാന് 94 മാസമെടുത്ത. എന്നാല് ടു ഡി 

യില് 50 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോള് പൂങ്കുലകള് പ്രതൃക്ഷപ്പട്ട. 

% ഓലയുടെ എണ്ണത്തിലും ടിഡി മെച്ചമാണ്. 



ബഹിരാകാശത്തെ മാരകമായ 

ഞബ്വഹാരംകാശം 

ശൂന്യാകാശത്തില് കൊട്ടങക്കാറവകരം തു 

ഞ്ടാകുമെന്നോ? നിങ്ങറം ആശ്ചരുപ്പെടു 

നുണ്ടാവും. അല്ലേ? നീചമര്ദ്ദമേഖലക 

ളിലേന്ത്കു” മര്ദ്ദം ക്രടുതലുള്ള ഭാഗത്തുനി 

നു” അന്തരിക്ഷവായു ആഞ്ഞ വീശുന്ന 

താണെല്ലോ ദ്ൂമിയിലെ കൊടുങ്കാറവ്. 

ഈ വിധത്തിലുള്ള 

തീര്ച്ചയായും ശ്രുന്്യാകാശത്തില് തു 

ണ്ഭാവൃകയില്ല. ബഹിരാകാശത്തെ കൊ 

ടൂങ്കാററു” തികച്ചും ഭിന്നമായ സ്വഭാവ 

ത്തോട്ടഗുംടിയതാണ്ട'. 

വായുശ്രുന്യമാണു്- 

കൊട്ടങ്കാറവ"” 

ഭൂമീയില് ജീവനെ നിലനിത്തുന്നതു” 

സൂര്ൃയനാണല്ലോ. ജീവി കറംക്കുവേണ്ട 

ആഹാരം, ജലം, മൌ൪ജജം തുടങ്ങിയ 
ആവശ്യപദാത്ഥങ്ങള് വിതരണം ചെ 

യ്ന്നതില് സ്പൂര്യന് വഹിക്കുന്ന പടം" 
നിസ്തുലമാണ്. മറേറതൊരുവാന ഗോ 

ഉത്തെ അപേക്ഷിച്ചും ദ്രമീയുടെ മേ 

ലുള്തു സ്മൂര്യനെറ സ്വാധീനം ബഹുല 

വും ദയാപുരസ്സരവുമാണു'. സ്മൂര്യനെ 

ശ്ൂടാതെ നമൂഒ് നിലനില്ല്ലാനാവില്ല. 

പക്ഷേ ബാഹ്യാകാശ യാത്രികരുടെ 

മേല് മാരകമായ ഫലങ്ങളുള വാക്കു 

വാന് സൂര്യനു കഴിയ്യം. 

ഭയാനകമായ 

സൂര്യന്െറ 

ഈ സ്വറധീനവലയ 

ത്തില് നിന്നും നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നതു"” 
ഭരമാന്തരീകദ്ഷമാകുന്ന കട്ടിപ്പതപ്പാ 

[8] 

ണ്അ , 

കൊട്ട്കാററുകള്ൾ 

സ്ൂൂരൃനെറ അപായകരങ്ങളായ ആഹഘാ 

തങ്ങളേയും 

പഠിക്കുവാന് ഡസന് കണക്കിലുള്ള 

റോക്കറവകളും ഉപഗ്രഹങ്ങളും വിക്ഷേ 

പിച്ചിട്ടുണ്ട്'. ഇവയിലെല്പാ പ്രാധാ 

നൃമര്ഹിക്കുന്നതു” ബഹിരാകാശ 

ത്തില് വലംവന്തുന്ന സാരനിരീക്ഷണാ 

ലയങ്ങറം (0ഥ/0ഥാ 5൦!ദ/ 0൧ട൭0- 
1910൩) ആണു. ഇതു” 050 ഏന്ന 
പേരിലാണു അറിയപ്പെടുന്നതു”. 

ഫലങ്ങളെയും കുറിച്ചു” 

സഈരവാതത്തിന്െറ (5018 /[0ഠ) 

മുത്ഭവത്തെക്കുറിച്ച'” 0൭0 നടത്തിയ 

നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഫലമായി ഒരു 

തു. കന്ടെത്താന് കഴിഞ്ഞ. സ്മൂരയ 

നില് നിന്നുള നീചോളജ്ജു വാഹിക 

കായ കണങ്ങളുടെ (1ഠ0ഥ ൦൬൩ 
ാദ്വലിട) അനുസ്ധൃതമായ പ്രവാഹ 

മാണു” സരരവാതം. ചില സന്ദര്ഭ 
ങ്ങളില് അദൂശ്ൃമായ ഈ പ്രവാഹം 
ഒരു സെക്കന്റില് 1000 മൈല് വേഗ 

തയില് ചീറിപ്പായുന്ന കൊടുക്കാററാ 

യി രൂപംകൊള്ളുന്നു. സ്മൂര്ൃനി ലുണ്ടാ 
കുന്ന സ്ഫോടനങ്ങളുടെ ഫലമായി 

ചെവതും വലുതുമായ അഗ്നി ജ്വാലകം 

(1ഠന്്ഥഥടേട ഒറി 118/8ട) മണ്ടാ 
കുന്നു. ചിലപ്പ്യോം അവ ഫോട്ടോന്നു 

കറം അടങ്ങുന്ന 

അതിശക്തമായി 

ക്കു” വിക്ഷേപിക്കും. 

ഉനജ്ജ മേഘങ്ങളെ 

ബഹിരാകാശത്തേ 

ഈ മേഘങ്ങളം 
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ഭൂമിയ്യോടട്ട 29൪മ്പറേം ദ്രകാന്ത മേഖല 

യില് വന്തോതിലുള്ളുള കോളിളക്കമു 

ണ്ടാകുന്ന. ഭാമാന്തരീഷ്ഷോപരി വന്നെ 

ത്തുന്ന ഈ മേഘമങ്ങറം ശാന്തശശ്തി 

ക്രടുതലായനുഭവപ്പെടുന്ന ധ്രുവപ്രദേശ 
ങ്ങളീലേക്കു് ആകരഷിക്കപ്പെടുന്നു. 
ഇതിന്െറ ഫലമായി അതി മനോഹര 

മായ ധ്രുവദിപ്തലികാണാന് കഴിയുന്നു. 

അവ പല വര്ന്ന്ുങ്ങളിലും ആകൃതി 

യിലും പ്രതൃക്ഷപ്പെടും,. മഴവില്ലപോ 

ലെ മനം മയക്കന്ന ഭൂമിയിലെ മറെറാ 

രദ്ൂശ്ൃമാണു് ധ്രുവദീപ്പ. 

1062-ല് ആദ്യമായി വിക്ഷേപണം 

ചെയ്ത 0590-ല് നീന്നു ലഭിച്ച സന്ദേ 

ശപ്രഥാഠാരം വിനാശകാരികളയേ ഈ 

ഉത് പതനങ്ങറം ഭൂമിയീല് നിന്നു നോ 

ക്കിയാല് കാണാന് കഴിയാത്ത സൂ 

ക്ഷ്മജ്വാലകളെ, തുടന്നു” മുണ്ടാകുന്ന 

വെന്നറിവായിരിക്കുന്നു. പിന്നീട് അയ 

ക്കപ്പെട്ട 5 0-ക ംസൂര്യനിലുണ്ടാകുന്ന 

വളരെച്ചെറിയ ജ്വാലകളെപ്പ്യോലും കു 

ണ്ടുചിടിച്ച'സയരവാതകങ്ങളെക്കുറിച്ചു 

ള്ളൂ മുന്നറിയിപ്പുകരം ഭൂമിയിലേക്ക് 

അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതു” ഭാവി 

യിലെ ബഹിരാകാശ ചാരികംംക്കു് 

ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. 

___ ശൃുവഷിയ്യം ശാസ് ത്ൂവ്യ---- 

1955 ഓര്മ്മിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു വര്ഷമാണ്. 

മപരാഗണം വഴിയായി ലഭിച്ച സങ്കര കുരുമുള കുകള് പാകിയത്. 

അന്നാണു ആദ്യമായി കൃത്രി 

ഇവ 

യില്നിന്നും ലഭിച്ച തൈകളെ 1956 ല് നട്ടു പഠനവിഷയമാക്കി. 1957 ല് 

ഇവയുടെ കൂട്ടത്തില് സവ്ൃവരിതിയിലലം വൈശിഷ്ടും 

രിതിയില് ഒരു വള്ളി പടന്നുവരുന്നതു” കണ്ടു. 

അവകാശപ്പെടത്തക്ക 

രണ്ടു കൊല്ലത്തിനകംതന്നെ 

അതു പൂവണിഞ്ഞു. തുടന്നള്ള കൊല്ലങ്ങളില് രൂപം നല്കിയ 52.75 സ 

കരവര്ഗ്ഗങ്ങളുമായി ഇതിന്െറ ഗുണങ്ങളെ 

തുടന്നള്ള 5 വര്ഷങ്ങളില് അതിസുക്ഷ്മമായ പഠനത്തിന് 

താരതമ്യപ്പെടുത്തു കയുണ്ടായി 

വിധേയമാ 

ക്കിയതിന്െറ ഫലമായി ഈ കൊടിയുടെ ഗുണങ്ങള് യഥാര്ത്ഥത്തിലുള്ള 

താണെന്നു” ബോദ്ധ്യമായി. അങ്ങിനെ ഉദിരന് കോട്ടയും ചെറിയ കന്നി 

യടക്കാടനും തമ്മില് കൃത്രിമ പരാഗണം നടത്തി രൂപം നല്കിയ ഈ ഇന 

ത്തിന് പന്നിയൂര്൪-1 എന്ന പേരു നല്കി. കാര്ഷികഗവേഷണത്തി. ൯റ 

അമൂല്യമായ സംഭാവനകളില് ഒന്നാണു് പന്നിയൂര് ഒന്നു്. 

൧6 



൫൫൯ രണ്ടു ദശകങ്ങഴം മുന്യുവരെ പ്പാ 

സ്റ്റിക്” ഏന്ന പദം സാധാണക്കാഠന്െറ 

നിഘണ്ടുവിലുണ്ടായിരുന്നില്പ. പക്ഷേ 

ഇന്നു' നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളാ 

യ കളിസാമാനങ്ങം, പാത്രങ്ങറം തുട 

ങ്ങി, കൃത്രിമ തലുകംം, ടെലിഫോണ് 

റേഡിയോ മുതലായവ വരെ പ്പാസ്ത്റീക്കു 

കൊണ്ടു ണ്ടാക്കിയതാണു”. അടുത്തരണ്ടു 

മൂന്നു ദശകങ്ങറാക്കുള്ളുറില് നാം ഗഇന്നപ 

യോഗിക്കുന്ന ഒട്ടുമുക്കാലും ലോഹസാ 

ധനങ്ങറം പ്പാസ്റ്റി ക്കുകൊണ്ടു” മാററപ്പെ 

ട്ടമെന്നു' പറഞ്ഞാല് തീരെ അതിശ 

യോക്തിയാധില്ല. 

ഇത്രയധികം സവ൮വസാധാരണമാണെ 

കിലും പ്പാസ്റ്റിക്കിന്െറ രാസപ്രാധാനൃയ 
ത്തെപ്പുററി അധികമാരും ചന്തിഷ്ക്ക്കാറീ 

പ്പ. പക്ഷേ പ്പാസ്റ്റീക്കിന്െറ മൌലിക 
രാസസ്വഭാവത്തെപ്പററി ചൃഴിഞ്ഞനോ 

ദ്രിയാല് ഈ നററാണ്ടിലെ ഏററവും 

പ്രധാനപ്പെട്ട മരു കണ്ടൂുപിട്ടത്തമാണി 

തെന്നു കാണാം, 

രാസഭാഷയ।ല് പറഞ്ഞാല് എപ്പാത്ത 
രം പ്ല്ാസ്റ്റിക്കുകളും “ഹ്ൈചോളിമര്൪? 

(111911 ൧0ഠ1ണല) ഏന്ന കുടുംബ 
ത്തില്പ്പെടുന്നു. ഇവയ്ക്കു" 

മ്പീട്ടിയാല് നീള വാനുമുമുകഴിവു, 
രൂപം മാററപ്പെടുവാനുകൂകു കഴിവു് 
ഏന്നി പ്രത്യകതകളു മമുതിനാല് 
ഇവ സാധാരണ രാസയൌഗി 

കങ്ങഭില് നിന്നും വൃതൃസ്തമാ 

ി 

ഉറ്റു 

പ്യാസ്റ്റിക്യൃഗം 

ണു. സെപ്പുലോസു” കട്ടംബത്തില് 

പ്പെട്ട പരുത്തി, കടലാസു”, റെയേ ങ്, 

പ്രൊട്ട1ന് കുടുംബത്തിലെ പട്ട്, കമ്പി 

കി, കേസിന്, ജെലാററിന് മുതലായ 

വയും 

കാണു. വലരെ പൃരാതന൯ു കാലംമുതല് 

ക്കു തന്നെ മനുഷ്യന്ന് ഇവയുടെ തുപ 

യോഗം അറിയമായിരുന്നെങ്കിലും, ഇ 

വയുടെ മൌലിക സ്വാഭവത്തെപ്പററി 

ശാസ്ര്ൂമേഞന്മാര പഠിക്കുവാന് തുടങ്ങി 

യതു” അടുത്തകാലത്തു മാത്രമാണു”. 

ഈ ശ്രമങ്ങളുടെ ഫലമായി ഇതേരാസ 

സ_ഭാവമുള്ളതാണെങ്കിലും ഭൌതിക 

ഈ കുട്ടംബത്തിലെ അംഗങ്ങ 

ഗുണങ്ങളില് വളരെവൃതൃസ്തമായ “പ്പാ 
സ്റ്റിക്കു' കം കണ്ടുപിടിയ്കകവപ്പട്ടു. മരു 

ന്നുകഠറം, ചായങ്ങം (റ), സുഗന്ധ 

ദ്രവ്യങ്ങഠം, ഇന്ധനങ്ങം മുതലായവ 

ഈ കുടുംബത്തിലെ ആദ്യത്തെ അം 

ഗങ്ങളാണു” ഇതിലം ഒരു പടി കടന്ന 
വയാണ് സെല്ലലേ:സ്്, പ്രൊട്ട”നു 
കഠം," സ്റ്റമാര്ച്ഛ", റെസിനുകഠം മുതലാ 
യവ. 

ഭൌതിക രസതന്ത്ര (്ൃട്പ്ദേ!- 
ല്സ്ട്ധ) പ്രമാരം (൫ഃലോകത്തിലു 
ഒല ഏപ്പസോധനങ്ങളേയു. ഖരം, ദ്രവം, 
വാതകം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായിതരം 
തിരിച്ചിട്ടുണ്ടല്പോ. ഇവയില് അര്ഭ്വാ 
ഖരപദാത്ഥങ്ങളായ വി,ക്ല,കഠം, കൊഴു 
പ്പുകഠം, റെസനനുകംം, കൊളോയ'ഡൂ 
രൂപത്തിലുള്ള മഠവ൨പദാത്ഥങ്ങഥം ഇവ 
ഉഠംപ്പെട്ടിട്ടില്പ. അധികം പ്പയ്ക്ീക്കുക 

എ 



ഭം ഈ നലാമത്തെ വിഭാഗത്തില്പ്പെ 

ഉുതാണ്ട”. 

നി പ്പാസ്റ്റരീ 2൭ഒകളുടെ രാസ രൂപത്തീ 

മക്മഡ്ക്െന്൯ കണ്ണ്ണോടിയ്ക്കകാം. ഒരുബ 

ഹഫ്വാണ്വകം വലരെ ചെറിയകച്ചെറിയ 

ഏകക ങ്ങം (മോണോ മവകുകം 

ദ്ലീഠന0ന൦/ട -ഏകാണ്വകങ്ങംം) ഒന്നി 

നു പുറകെ ഒന്നായി കരട്ടി ബന്ധിപ്പിക്കു 

പ്പെട്ട ഒരു വലിയ തൃംഖലയാണ്ട്. പ്പാ 

സ്റ്റിക്കിന്െറ ഈ രൂപഭാവം മനസ്സി 

ലായതോടെ പലതരം “മാണേമെവ' 

കഠം ഏടുത്തു കൃത്രീമ രാസപ്രക്രിയ 

കറം മൃലാ 'ബന്ധിപ്പിയ്ക്കുപ്പെടുവാനുള്ള. 

ശ്രമങ്ങുരം തൂടങ്ങി. അതിനെറ സംയു 

കതഫലമാണു നാം ഇന്നു ജീവിധ്ക്ുന്ന 

ഈ പ്പാസ്റ്റിക്യൂഗം. കൃത്രിമ തുൂലുക 

കായ നൈലോണും, പോളിത്തീലീനു 

കണ്ടു പിടിച്ചിട്ടു” രണ്ടു മൂന്നു ദശവ൪ര്ഷ 

ങ്ങളേ, ആയിട്ടുളമു. 

ഏററവും സാധാരണമായ മോണ.മെ 

റുകം ഏകദേശം 00 തരത്തിലുണ്ട്. 

ഇവ അധികവും കല്ക്കരി, പെടോ 

കീയം എന്നിവയില് നിന്നും കിട്ടുന്ന 

വൃല്ലന്നങ്ങളാണ്ട്. ഇവയില് ഏററ 

വും പ്രാഥമികമായ ഴി ലി ] 

ച... 6... 

(൭൩1൧0144) ॥ ൮. 
തു” എത്തിലീന് 

ആകുന്നു. ഇതില് രണ്ടു” കാരബണും 

നാലു” റൈഡ്ധരജനും പരമാണുക്കളാ 

ണുമ്ളേതു”. ഇങ്ങനെ അനേകം ഏകാ 

ണ്വകങ്ങം ചേന്നു” ഒരുവലിയ ശ്ൃം 

ഖലയായി രൂപം പകൊള്ളുന്പോഥം 

പോളി എത്തലിന് (൧01൮-6൭-൩൦) 
(രഥവാ പോളിത്തീന്) ഏന്ന യൌ 

ഗീകമായി മാവന്നു. ഇവയുടെ ഈ പ്ര 

മ്യേക രൂപമാണു” (൧01 ടേ) 
ഇവയ്ക്കു് ഉറപ്പ”, കുട്ടി, ഇലാസ്റ്റിക 

ത മുതലായ ഗുണംങറം കൊടുക്കുന്ന 

പ്രാ 

ി തു്. ഈ രാസപ്രക്രിയയെ “പോളി 

മറൈസേഷന്' (01 നലിടദിഠല്) 
ഏന്നു പറയുന്നും ഈ പ്രക്രിയയെ നി 

യന്ത്രിദ്തവാനും ത്വരിപ്പീ്വാനും പല 

തരത്തിലുള്കൂ രാസത്വരകങ്ങളുണ്ടു”. 

ഏത്തിലീനെ നല്പ ഉയന്ന താപത്തില് 

ത്വരീപ്പിച്ചാല് ഏത്തിലീന് ഏകാണ്വ 

കങ്ങം ഒന്നിനൊന്നായി ചേര്ന്ന് 

൧ഠ1690൩ിലല ന൯െറ ശുംഖലകളായി 
രൂപംപ്രാപിത്കുന്നു. താണ താപനില 

യിലും ഈ പ്രക്രിയ നടക്കും 

തരം ത്വരകങ്ങളുപയോഗിച്ചാല്.. 

പ്രത്യേകം 

പോളി ഏത്തിലിന ശൃംഖലയില് 

ഒന്നിടവിട്ട സ്ഥചങ്ങളില് ഷ്ല്യോറീന് ഏ 

കകങ്ങം ഘദിച്ചിച്ചാല് “'പോളിവി 

ഷ്ശ്ോറൈഡു”"” (൧ഠ01ഡ്സ്ഥ്൦ 

ബേഠി) - 1/0 - ഏന്ന ബഹ്വാണ്വ 
കം തുണു കുന്നു. ഇവ പല വിധത്തിലും 

നൈല് 

പ്പാ്ക്കീ ക്ക [7] ടു 

പൈപ്പുകള് ] | | 

സ് ക്രനുക€ം 00-൦൦ 

ക്കുവാനും തപ ഴി ഴി [7] 

യോഗി യ്ക്കുപ്പെട്ടന്നു. ഷ്്യോറിനുചകരം 

“സൈനൈഡ് " (൩) ഏകകം മപ 

യോഗിച്ചാല് ൧/൦ "ഖല “0010൩, 

“ദിന്, “ദഒഗിഠസ്ലില' മുതലായ 

പേരുകളാല് അറിയപ്പെടുന്ന കൃഷ്രിമ 

തതലുകളായി മാവന്നു. 

ഇതുവരെ നാം ഒല്തരം മോണോമറി 

ന്െറ ബഹുരൂപകത്വമാണു കണ്ടതു”. 

ഒന്നിലധികം വിവിധ ഏകാണ്ഡവക 

ങ്ങഠം ഏടുത്തു” രാസപ്പക്രിയ നടക്കാ 

നനുവദിച്ചാല് ഒരു “സഹബഹ്വാണ്വ 

കം" (0001 നട0) രിട്ടുന്നു. ഇതുവഴി 

വ്ൃംല്ലന്ന യൌഗികത്തിനാവശ്യമായ 

ഗുണങ്ങറം ആദ്യമേ തിട്ടപ്പെടുത്തി തു 

ഞ്രാക്കുവാന് സാധിശുന്നു. ഇങ്ങിനെ 

യൂണ്ടായ ഒരു കൃത്രിമ റബ്ദ൪ യൌഗിക 



മാണ്ട് *“സ്റ്റൈറിന് -ബ്യംട്ടഡയിന് 

(5011760൦ 0ധ/300ഥല) കോ പോളിമര്. 
കുറെശ്കടീ ആധ്യനികകാലത്തു”് ഈ 

കുട്ടംബത്തില് പിറന്നവനാണു' പോളി 

പ്രൊപ്പിലറീന് (0011൦൦. 
ഇതില് പോളിഏത്തിലീന് ചങ്ങല 

യില് ഒന്നിടവിട്ട സ്ഥാനങ്ങളില് ഒരു 

(1൦1൩0൦) (0൨12 ) ഏകകം ഘി 
പ്പീച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു ദശവര്ഷത്ത”നു 

ളമരില് ശണ്ടുപിടിയ്കുപ്പെട്ട ഈ ര്രൂപം 

പ്പ" ക്ക് കുട്ടംബത്തിലെ വളരെ പ്രധാ 

നപ്പെട്ട ഒരു കണ്ടുപിടിത്തമാണ്ട്. 

ഇവയെല്പാം ചില മദ ഹരണങ്ങം 

മാത്രം. പറഞ്ഞവരുമ്വേ €ം ഏത്ര ഏറ 

പ്പം അല്ലേ? പക്ഷേ ഇതിന്െറ പി 

ന്നില് പ്രവത്തിച്ചിട്ടുള്ള തലച്ചോ൨വകരം 

ക്കു” ഇവ ഏററവും വിഷമം പിടിച്ചു 

തും, പ്രധാനപ്പെട്ടതും ആയ കണ്ടുപി 

ടിത്തങ്ങളാണെന്നോക്കണം. 

ടടടഥുവദി യും ശാസ് ത്ൂവ്യം--- 

കാര്ഷികരംഗം ഒരു വ്യഴേവട്ടക്കാലത്തിനകം ദര്ശിച്ചു അതൃത്ഭുതകര 
മായ ഒരു സംഭവവികാസമാണ്ട് അത്യ ല്ലാദനശേഷിയ്യള്ള വിത്തിനങ്ങളുടെ 
തആവിര്ഭാവം. കേരളത്തില് പട്ടാമ്പി നെല്ഗമരവേഷണ കേന്ദ്രം “ അന്നപുദ്ല്ു 
യൂം” ഹ്റൈദ്രബാദില് “ജയയും' ധാട്ടക്കില് “പത്മയും" ആനസ്ധപ്രദദശത്തു” “ഹം 
സ്യൂം മല്പ"ദിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഈ വിത്തിനങ്ങളുടെ അരി ഐ ആര്.9 നെ 
അപേക്ഷിച്ചു് വളരെ നല്പതാണു'. അന്നപൃദ്ല്ുയുടെ അരീയാകട്ടെ ചുവപ്പു 
നിറത്തോടു ക്രമിയതുമാണു”. ഈ നാലു സങ്ഃര വിത്തിനങ്ങളും തൈചുങ്ങു” 
നേററീവു” 1 നോടുശ്കൂടിയുമ്ളു ബിജു സങ്കലനത്തില്നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചവയാ 
ണു. സിലോണില് അത്ൃയല്പാദനശേഷിയുമ്മ വിത്തായി അംഗാകരിചം 
പ്പെട്ട ഒരു വിത്തിനമാണ് ഏച്ചു” 1. കേരളത്ത'ല് മൂന്നു പൃവിലുംക്രടി മൊ 
ത്തം 20) ലക്ഷം ഏര൪െ സ്ഥചത്തു നെല്കൃഷി ചെയ്തുവരുന്നു. ഇതില് ജല 
വാര്ച്ചയുമ്ളതും മവ്വുവെമ്കും കയറാത്തതും വരം ച്ച ബാധിീക്കാത്തതു നായ 11 
ലക്ഷം ഏക്കര സ്ഥലത്തു” അത്യല്ലാദന ശേഷിയുളള ഇനങ്ങറം എൃഷി ച്ചെയ്യാ 
വുന്നതാണു'. അത്യല്പാദനശേഷിയുമമു വിത്തിനങ്ങളില്നിന്നു” ഏക്കറിനു 
ശരാശരി |) കിലോ അരി ലഭിക്കും. കേരളത്തെ ഭഗ്ഷ്ൃയസ്വയം പരൃവ്്ി 
യ്മിലേക്കു നയിക്കുവ ാന് അതൃലപ്പാദനശേഷിയുള്തു വിത്തിനങ്ങളുടെ കൃഷി 
ഉമജജിതമായി പോഷിച്പിക്കേണ്ടതാവശൃമാണു", 

ി 



വിയും ശാസ്ത്റവ..- 

കൈതച്ചക്കക്ക_,ഷി ഇവിടെ ഇന്നും അതിന്െറ ആരംഭ ദശയില് 
നിന്നു വളരെയധികം മുന്നേറിയിട്ടില്ല. വലിപ്പം കുറഞ്ഞ നാടന് 
വര്ഗ്ഗത്തിനു പുറമേ കൃ, മറുഷിയസ്, കൃന് എന്നിങ്ങനെ പല 
ഇനത്തില്പ്പെട്ട കൈതച്ചക്കകളും നമ്മുടെ നാട്ടില് പ്രചാരം നേടി 
യിട്ടണ്ട്. കമ്പോളങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചു” കൃഷി ചെയ്യുമ്പോള് കൃവി 
നാണു പ്രാധാന്യം നല്കുക പതിവ്. കാരണം അതാണു” ഏററ 
വുമധികം വലിപ്പം വയ്ക്കുന്ന ജാതി. പക്ഷേ സ്വാദില് മുന്പന്തി 
യില് നില്ലുന്നവ മറുഷിയസ്പം ക്യൂവും ആണു. 

കൈതച്ചുക്കയയടെ ഏതു ഭാഗമാണു് നടേണ്ടത്? 

ഇതിന്െറ തലകള് പലവിധത്തിലുണ്ട്. ഇവ ഇലയുടെ കട 
യ്ലം ചെടിയുടെ ചുററും; പഴത്തിന്മേല്പം, പഴത്തിനു മുകളിലും 
കാണാം. ചെടിക്കു ചുററുമു ണ്ടാവുന്നതോ, ഇലയ്യടെ കടകന്കത്കുല് 
നിന്നു” മുളയ്ക്കുന്ന തോ ആയ തലകുളാണു് നട്ടവാ൯ അനുയോജ്യമാ 
യിട്ടള്ളതു”. മററുള്ള തലകള് നട്ട് വളരുന്ന ചെടിയില് ചക്കയു 
ണ്ടാകുവാന് കാലത്വമസം നേരിട്ടം. മാത്രമല്ല ചക്കുഷ്ണു വലിപ്പവും 
കുറയ്യം. നടടംമുമ്പ് തലകളുടെ അടിഭാഗത്തെ ഇലകള് നിക്കം 
ചെയ്ത് കുഠച്ചുനാള് പഴകുവാന് അനുവദിക്കണം. അല്ല്ലെങ്കില് 
അവ നട്ടശേഷം ചിയയവാന് ഇടയുണ്ട്. 

കൈതച്ചക്കക്കര,ഷിയില് ഇന്ന് അഗ്രിമസ്ഥാനം നേടിയിട്ടുള്ള. 

ഒരു നാടാണ് ഹാവായി. അവിട്ടത്തെ പരിഷ്കരിച്ച കൃഷിസ 
മ്ദായം നമുക്ക് ഒരുപക്ഷേ പുതുമയായിരിക്കും. മജ്ണ്ണിലെ ഈര്൪ 

പ്ൃമത്രയയം സംഭരിക്കാനും കളുകള് വളരാതിരിക്കാനും അവിടെ 

ആഴത്തില് ഭൂമി കിള ച്ചതിനുശേഷം തടങ്ങള് എടുത്തു” അതിയ്മി 

തേ പ്രത്യേകതരം കടലാസവിരിക്കുന്നു. ഈ കടലാസില് നിരമ്മി 

ചിട്ടുള്ള സുഷിരങ്ങളിലു ടെയാണ് തലകള് നട്ടന്നതു്. രാസവള 

ങ്ങള് ചെടിക്കു നല്കുന്നതു്” ചെടിയുടെ കടയ്ക്കല് അവ നിക്ഷേ 

പിച്ചാണ് - 

കൈതച്ചുക്കക്ക_,ഷിക്ക് കേരളത്തിലപരിമിതമായയ സാദ്ധൃതകളു 

ണ്ട്. ഇവിട്ടത്തെ നിര്വാര്ച്ചയുടെ മണ്ണും വര്ഷപാതവ്യം ഈ 

കൃഷിയ്ക്ക് അനുകൂലമായ പരിതസ്ഥിതികളാണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന 

തു്, എകങ്കാലും ഈ കൃഷി ഇവിടെ ഇനിയം വികാസം പ്രാപിക്കേ 

ണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 

ടു 



സസ്വൌഷധങ്ങള് 

പവിണ്ടകാത്തു തന്നെ ഓഷധസസ്യ 

ങ്ങള് രോഗചികിത്സയഷ്ക്കു്” എത്രത്തോ 

ളം പ്രയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നു അഷ്ടാം 

ഗഹൃുഭയം യോഗരത്താകരം മുതലായ 

സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥങ്ങള് നോക്കിയാല് 

ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്ര 

മൂലം 

അറിയാം. 

ത്തിലെ പല ഓഷധങ്ങള്ക്കും 

സസ്ൃയങ്ങളാണെന്നു പറഞ്ഞാല് തെ 

റില്ല. സ്ത്രിക് നിന് (മൂലം: കാഞ്ഞി 

രക്കുര), കഫീന് (മൂലം: തേയില), അ 
ടരോക്ഥിന്( മൂലം: ഉമ്മം) ഏന്നിവ ഉദാ 

ഹരണങ്ങളായി പറയാം. നാട്ടില് 

ചിരകാലമായി ഉപയോഗിച്ചു് ശരി 

യായ പ്രതിവധിധിയെന്നു തെളിയിയ്ക്കു 

പ്പെട്ടിട്ടുള്ള സസ്ച്യൌഷധങ്ങളെ പ്പററി 

പഠിക്കാതെ സയന്സു മുന്നേറില്ല. 

ആടലോടകം 

കേരളത്തില് എല്ലായിടത്തും, വല 

ബാര് രാഗത്ത ധാരാളമായും കണ്ടുവരു 

ന്ന കുററിഖ്ചെടിയാണിതു്. പച്ചുനി 
റമുള്ള നിണ്ട ഇല. പൂവു് വെള്ളയോ 

ച്മപ്പോ ആയിരിക്കും. ഇതില് വെ 

സീന് എന്ന പദാത്ഥമാണു് ഓഷധാം 

ശംം ചമ, 

ശ്വാസോഛ്വാസ 

കഹഫാകെട്ടല്, മുതലായ 

രോഗങ്ങള്ക്ക് ഏ 

തിരാണു തുതിന്െ നീര്. 

കിഴാര്നെല്ലി 

നാട്ടിന്൯പുറങ്ങചില് സുലഭമായി 
കാണുന്നതും ഇലയുടെ അടിഭാഗത്തു” 

കായ്യള്ളതുമായ ചെടിയാണിത്. മ 

ഇതു് കൈകണ്ട 

വിട്ടമൃഗങ്ങളിത 

ഞ്ഞപ്പ്ിത്തത്തിനു് 

ഒരാഷധമാണു: 

നായ്, പുച്ച എന്നിവയ്ക്രാണു് മഞ്ഞ 

പിത്തം അവയ്ക് 

കിഴാര്നെല്ലിക്കഷായം ഒരു നല്ലപ്രതി 

വിധിയാണ്ട്. വയറിളക്കത്തിനും ജന 

നേന്ദ്രിയ സംബന്ധിയായ രോഗങ്ങള് 

ക്കും വ്രണങ്ങളില് അരച്ചുപുരട്ടാനും 

ഇതു നല്ലതാണു”. 

ഏറെക്കാണുക. 

ചെമ്പരത്തി 

മൂത്രസംബന്ധമായ രോഗങ്ങള്ക്കും 

ചു മന്ത്രും പൂക്കള് നല്ല ഒഓഷധമാണു്്. 
മുടി കൊഴിച്ചിലും (അങ്ങനെ കഷണ്ടി 
യ്യം) തടയുവാന് ഇതിന്െറ തളിരില 
യ്യും പൂവ്യാകൂടി കാച്ചിയ എണ്ണ പുര 

ടന്നു. 

കപ്പുത്ങ (കൊപ്പുക്കായ) 

പയാ (തര്മൂസ്) ഉയ 
റരിയെട്ടക്കായൂന്ന വെളത്തതും പശ 
പോലുള്ളതുമായ “കറ” ഒരു നല്ലദഫന 
പദാര്ത്ഥമാണ് മാംസ്ൃപദാത്ഥങ്ങ 
മെ ദഹിപ്പിയയ്യാന് ആമാശയത്തില് 
ഉല്പാദിപ്പയ്യപ്പെട്ടന്ന വെപ്സിന് 
എന്ന ജിഖാഗ്നിയേക്കാള് 
ദിീപനശക്തീയാന്നതാണു് 

മൂന്നിരട്ടി 

ക്വ്റങ്ങയി 
ലെ പപ്പേയ്൯. ക്ഷിരോല്ലാദന ശേ 
ഷിയെ ഇതു” വര്ദ്ധധിപ്പിക്കുന്നു. വിര 
ശലൃത്തിനും ഉദരരോഗങ്ങള്ക്കും ഇത്ത് 
പ്രതിവിധിയാണ്. 
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കൂവളം 

“ദശമൂലങ്ങ"ളില് മന്നാണിതു”. ഫൃ ദ്രോ 

ഗങ്ങള്ക്കു കൈകണ്ട മരുന്നാണിതു”. 

വയറിളക്കം 

ത്തിനും 

ശമിക്കാനും മലബന്ധ 

ഇതുപയോഗിക്കുന്നു. പനി, 

നിരിള ക്കം മുതലായ അസുഖങ്ങള് നീ 
ക്കാനും വ ററും. 

തഴുതാമ 

വിസര്ജ്ജനഗ്രന്ഥികളു ടെ കഴിവുകൂ 
ട്ടവാന് ഇതിനു ദശഷിയുയണ്ട്. നാ 

ജുകരിലെ “മഫഹഫോദര'ത്തിനു് ഇതു് പ്ര 
തിവിധിയാണു്. മഞ്ഞപിത്തത്തിനും 

തൂഴൃതാമക്കഷായം നല്ലതെന്നു പറയു 

ന്നു. പാമ്പുകടിച്ചു 

ഇതരച്ചുപുരട്ടാമെന്നു 

ന്മാ൪ പറയുന്നു. ത്വക്കുരോഗങ്ങള്ക്കു് 

ഇതിന്െറ ഇല അരച്ചുപുരട്ടിയാല് 

മതി, ഓഷധസാരമായ പുനര്വിന് 

നേത്രരോഗ ചികിത്സന്ത്ക് ഉപയോഗി 

മ്്യാറുണ്ടു്. 

കോളുവായില് 

വിഷ വൈദ്യ 

മുരിങ്ങ 

ഉദരരോഗങ്ങള്ക്കും വാതത്തിനും 

പ്രതിവിധിയായി മുരിങ്ങത്തൊലി 

ഉപയോഗിയ്ക്കുന്നു. നിരുവിക്കത്തിനു് 

ഇതിന്െറ വേര് അരച്ചുപുരട്ടിയാല് 

മതി. തലചുററല്, ഉന്മേഷക്കുറഡ്് 

ഇതു് 
മുറിവു 

മുതലായ ബരമ്പയരോഗങ്ങള്ക്കും 
] 

മറുമരുന്നാണു., വ്രണങ്ങളും 

കളും സുഖപ്പെട്ടത്താന് ഇതി:ന്റ 

കായ” ഉപയോഗിയ്ക്കാം.(സാമ്പാറിനും) 

വയല്ച്ചുള്ളി 

കരം രോഗങ്ങള്ക്കുള്ള ഒരഷധവിയ്യം 

ഇതിലുണ്ട്. 
രം ചാരായത്തില് വാററിയെട്ടക്കാം. 

ഇതിന്െറ ഓഷധസാ 

അതു” മൂത്തബന്ധത്തിനു് ഉത്തമ പ്രതി 

വിധിയാണു”. ശരിരപോഷണത്തി 

നു് കന്നുകുട്ടികള്ക്കു” കൊട്ടക്കുന്നു. വി 

ത്തകാളുകളുടെ ഒജേസ്സ്റ് വര്ദ്ധിപ്പി 

്ലാന് ഇതിന്െറ അരി പാലില് അര 

ച്ച കൊടുക്കുന്നു. 

ശതാവരി 

ആയുര്വേദത്തിലെ “അത്ഭുതമൂലി"യാ 

ണു” ശതാവരി. ഇതിന്െറ കിഴങ്ങ്” 

അരച്ചുപുരട്ടിയാല് പല വേദനകളും 

മാറുന്നു. വിക്കത്തെ ശമിപ്പിയ്ക്കുന്നു. 

ഇതിന്െറ 

കിഴങ്ങിട്ടുകാച്ചിയ എണ്ണയും 

ത്തിനു പച്ചക്കിങ്ങും ഉപയോഗിക്കു 

മൂത്രാശയരോഗങ്ങള്ക്കു് 

ദഫന 

ന്നു. കറവവവ്പത്രക്കളിലെ അകിട്ടവി 

ക്കത്തിനു” ഇതിന്െറ ഇലയ്യം കിഴങ്ങും 

കൂടി അരച്ചുപുരട്ടാറുണ്ടു്. 

നമ്മുടെ ചുററുമുള്ള ഓഷധ്ച്പെടിക 

ളെ നിങ്ങം ശ്രഭ്ഥിക്കണം. 

ചെടിയ്യടേയും പേരും വിവരവും ചോ 

ദിച്ചു മനസ്സിലാക്കാനും 

ഓരോ 

ശ്രമിക്കണം. 

കുട്ടതല് അറിയണമതെന്നുള്ളുവര് ലേഖ 

കടന്നഴുതിയാല് മതി. 
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ശാസ്ത്രവ്യം ശാസ് ത്ൂരിതിയ്യം 

ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്ര വിദ്യാഭ്യാസത്തി 

ന്െറ വൈകല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവ 

യയുടെ കാരണങ്ങളളെക്കുറിച്ചും ഉള്ള അ 

അഭിപ്രായങ്ങളില് ചിലതു താഴെ പറ 

യയന്നവയാണ്. 

അഞ്ചയവൈകല്യങ്ങള് 

1. ഇന്നു ശാസ്ത്രപഠനം ഉത്സാഹ 

ത്തോട്ടകൂടിയുള്ള ഒരു സത്ത്ൃഡമന്പഷ 

ണമല്ല. പകരം അലംഘനിയങ്ങളാ 

ണെന്നു കരുതപ്പെട്ടന്ന ചില തത്വങ്ങ 

ളുടെ സമത്ഥനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു 

കപാധിയാക്കി മാററല്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

2. ആവശ്യമുള്ള തെളിവുകള് സ്വയം 

ശേഖരിക്കുകയോ അവയെ വിശകല 

നം ചെയ്ത മനസ്സിലാക്കുകയോ വിധി 

നിര്ബ്ണൂയിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. പ 

കരം മററുള്ളവര് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പ്രവ 

ത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ധിധഖരങ്ങള് 

ഹൃദിസ്ഥമാക്കു ന്നതിനു പ്രേരിപ്പിക്കുക 

യാണു” ഇന്നത്തെ അദ്ധ്യാപന സമ്പ്പ 

ദായം. 

3, സ്വയം രൂപീകരിക്കുന്ന രീതികള് 

അവലംബിച്ചു സ്വാനുഭവങ്ങളെ ക്രോ 

ഡികരിക്കുന്നതിനും തത്വങ്ങള് ആവി 

ഷ് കരിക്കുന്നതിനുമുള്ള സ്വാതന്ത്യം 

അദ്ധ്യാപകനില്ല. പകരം നിര്ണ്ണൂയി 

ക്കപ്പെട്ടിട്ടുളു രീതികള് സ്വീകരിക്കു 

വാന് നിര്ബന്ധിക്കുകയാണു”" ഇന്ന 

ത്തെ രീതി, 

4, ഈ രീതിയിലുള്ള അദ്ധ്യാപന 

സമ്പ്യദായത്തിന്െറ ഫലമായി ഇന്ന 

ത്തെ തലമുറയിലുള്ളവര് അഭിനവമാ 

യ ശാസ് ത്രത്തിന്െറ പ്രവത്തനരീതി 

കളില് അജ്ഞരാണ്. ശാസ്ത്രീയാ 

ശയങ്ങളും രീതികളും തുടര്ച്ചയായ 

മാററങ്ങംക്കു വിധേയമാണെന്നവക്ക 

റിഞ്ഞുകൂ ടമ. 

5. സത്യാസത്യ 

കഴിവുള്ള വരുടെ 

എപ്പാ 
ന്നുണ്ട്. വിദ്യാലയങ്ങളില്വച്ചു” ശരി 

യായ ശാസ്ത്രീയ മനോഭാവം ഉണ്ടാ 

കാത്തതാണു” ഇതിനു കാരണം, 

വിവേചനത്തിനു 

ഇന്നു 

സ്ഥലങ്ങളിലൂം അനുഭവപ്പെടു 

അഭാവം 

ഈ വൈകല്യങ്ങള് പരിഹരിക്കാന് 

ഇന്നു നിലവിലുള്ള അദ്ധ്യാപന സമ്പ്പ 

ദായത്തിലും പഠനപദ്ധതിയില്ം അടി 

സ്ഥാനപരമായ മാററങ്ങള് വരുത്തുക 

യാണു് വേണ്ടതു”. പുതിയതായി സ്വി 

കരിക്കുന്ന സമ്പ്പദായത്തിനു് എന്തെ 

ല്ലാം, ഗുണങ്ങള് ഉണ്ടായിരിക്കണം? 

ശാസ്ത്രീയസമീപനം 

ഒരു പ്രശ്നം ശാസ്ത്രിയമായി കൈ 

കായ്യം ച്ചെയ്യുന്നതെങ്ങനെയെന്നുള്ള 

തിനെക്കുറിച്ചു് കുട്ടികള്ക്കു" ശരിയായ 
പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടാവണം. ശാസ് 

ത്രജ്ഞന്മാര് എന്തു ചെയ്യുന്നുവെന്നും 
അവര്ക്കു ശ്ൃത്തു ചെയ്യാന് സാധിക്കു 
മെന്നും അവര് എന്താണു” ചെയ്തുകൂടാ 
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ത്തതെന്നും കുട്ടികള് അറിയണം, അതാ 

യത് വിദ്യാത്ഥികള്ക്കു ശാസ്ത്ര 
ത്തില്കൂടി ശാസ്ത്ൂരരീതീയില് വി 

ദ്യാഭ്യാസം നല്കണം. അന്വേഷ 

ണൌസ്സൃയകൃടത്താട്ടകൂടി സ്വയം ഏറെറ 

ട്ടക്കുന്ന പരിക്ഷണങ്ങളെ ആധാരമാ 

ക്തിയയളൂളൂു നിഗമനങ്ങളില് എത്തിച്ച 

രവാനുള്ള പരിശീലനമാണവര്ക്കു 

നല്കേണ്ടത്. അന്വേഷണത്തിനും 

ഗവേഷണത്തിനുമുക്ളൂു കഴിവൃണ്ടാക്കു 

ക, സംശയ ദുഷ്യ്യാ ബുദ്ധിപൃര്വമായി 

ഫലങ്ങളെ വിക്ഷിക്കുക; യാഥാര്ത്ഥം 

ങ്ങളില് നിന്നകലാതെ സങ്കല്ലങ്ങള്ക്കും 

ചിന്തകള്ക്കും തയ്യാറാക്കുക. ഇതിന്നെ 

ല്ലാംശാസ് ത്രം പഠിക്കുന്നവക്കു കഴിയ 

ണം, അഭിപ്രായവിനിമയത്തിനു വി 

ധേയമാക്കുന്ന ആശയങ്ങളും, അഭിപ്രാ 

യ വിനിമയം ചെയയന്നരിതിയും അതി 

ലേക്കു സ്വീകരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളും 

ഉപാധികളം, ശാസ് ത്രിയചീന്താഗതി 

യെയ്യം പ്രവത്തനത്തെയും പ്രതിഫലി 

പ്പിക്കണം. കാര്യങ്ങള് ശരിക്കു ഗ്രഹി 

ക്കണംം മാനസികമായും കായികമാ 

യും പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമൂഖികരിക്കു 

വാനുള്ള കഴിര്ടള വേണം. എപ്പോഴ്ചം 

ജാഗ്രതയോട്ടകൂട? പ്രവത്തിക്കുന്നതും 

ഏകാഗ്രമായ ചിന്തയ്ക്കു അനുരൂപമായ 

തുമായ ഒരു മനസ്സിനെ പരിശിലിപ്പി 

ച്ചെട്ടക്കണം. കാരൃകാരണബന്ധങ്ങള് 

കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും ഗുണദോഷ വി 

വേചനത്തിനുമുള്ള കഴിവ്യ നേടണം. 

ഇവയായിരിക്കണം പ്രധാന ലക്ഷ്യ 

ങ്ങള്. ഈ ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ സംപ്രാപ്പി 

യെ നിസ്സംശയം നിര്ണ്ണയിക്കു വാനു 

കള ഉപകരണങ്ങളായിത്തിരണം നാം 

നടത്തുന്ന പരിക്ഷകള്, 

ഈ ഉദ്ദേശങ്ങളെ ലാക്കാക്കിയുള്ള പ 

തിഷ്കാരം ഒരു അന്ധവിശ്വാസത്തെ 
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മറെറാരു അന്ധവിശ്വാസംകൊണ്ടു മാ 
ററുന്ന രൂപത്തിലാവരുതമഃ്, നമ്മുടെ 
പദ്ധതികളും അവ നടപ്പിലാക്കുന്ന രീ 
തികളും അവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന 

വരുടെ കഴിവിനും സംതൃപ്ലിക്കു മനുസ 
രണമായി രൂപമെട്ടക്കുവാന് അനുവ 

ദിക്കുന്ന തരത്തില് ലാഘവമുളകൂുതായി 
രിക്കണംം 

മുന്പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശങ്ങള് എങ്ങനെ 

നേടാം? സിലബസ്സ്റില് മാററം വരു 

ത്തിയിട്ടാണോ അതൊ, ബോധനരീ 

തിയില് വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ടാ 

ണോ? 

കുറെയൊക്കെ സിലബസ്സില് മാററം 

വരുത്തണം, ലക്ഷ്ൃത്തിനപ്പുറമുള്ള രാ 

ഗങ്ങള് പാഠപദ്ധതിയില് ഉള്പ്പെട്ട 

ത്താതിരിക്കുകയാണു് ഒരു മാള്ഗ്ഗം. 

ഇവിടെ ശാസ്ത്ൂത്തിനുണ്ടായിട്ടുള്ള 

വളര്ച്ചയെക്കുറിച്ചു നാം പരിഗണി 

ക്കണം. അറിവും 

ശാസ് ത്രാധിഷ്ടിതമായ പ്രവത്തനങ്ങ 

മലൃടെ അളവും 

ബ്ചോ കൊല്ലത്തിനിടയില് ഇരട്ടിക്ക 

കയാണിന്നു്. 1969ല്, 1869-ല് ഉ 

ണ്ടായിരുന്നതിനെറ നൂറിരട്ടി വിജ് 

ഞാനത്തിനധിപരാണു നാം. ററി 

നാല്പ്പതോളം ശാഖകളായി തരംതി 

രിക്കാവുന്നതാണു്”് ശാസ്ത്രത്തിന്നെറ 

മനുഷന്െറ ഗ്ര 

ശാസ്ത്രീയമായ 

ഒരു പത്തോ പതിന 

വിവിധ ഭാഗങ്ങംം. 

ഹഫഹണശക്തിക്കുള്ള അളവു” കാര്യമാ 

യി വര്ദ്ധിച്ചിട്ടില്ല; അവന്െറ മേ 

ചരിത്രാതിതമനുഷ്ൃയന്ദേറ 

കൂടിയി 

ധാശക്തി 

തില് നിന്നു വളരെയൊന്നും 

ട്ടില്ല. അതിനാല് ഏററവും വലിയ 

ശാസ്ത്രജ്ഞനും തന്െറ സ്ററെഷ്യാലിററി 

യില്പ്പ്യോലും പൂര്ണ്ണമായ പ്രാവണ്യം 

നേട്ടവാന് സാദ്ധ്യമല്ലാതെ വന്നിരിക്കു 



ന്നു, അതിനാല് ഒരാംംക്കും അയാള് 

ഛത്ര വലിയ ശാസ്ത്ജ്ഞനായാലും 

ഒരു കെമിസ്റ്റ,എന്നോ ഫിീസിസിസ്ത്റര 

എന്നോ ബയോളജിസ്റ്റ” ഏന്നോ ഇന്നു 

പറയാന് സാദ്ധ്യമല്ല. അപ്പോള് 

ഈ വിജ“ഞാനപാരാവാരം മുഴുവനും 

മുങ്ങിത്തപ്പി അതില്നിന്നു” ഏറായും 

കാമ്യമായ മുത്തുകള് രതപ്പ്റിയെട്ടക്കുക 

ഒരിടത്തു 

മുങ്ങി കയ്യില് കിട്ടുന്ന ഭാഗങ്ങള് എട്ട 

സാദ്ധ്യമല്ല. ഏതെങ്കില്ം 

ത്ത പരിശോധിക്കുകയേ നിവ്ൃത്തിയു 

കളു. ഇതില്നിന്നു മുങ്ങുന്ന വിദഭ്ൃക്കാ 

ണു” മുങ്ങിയെട്ടക്കുന്ന പദഭാത്ഥത്തെക്കാ 

ളം പ്രാധാന്യം എന്നു കരുതാം. മുങ്ങി 

ത്തപ്പുന്ന വിദ ശരിയായി ഗ്രഹിച്ണാല് 

ആവശ്യമുള്ള ഏതുഭാഗത്തും സഭകര്യം 

പോലെ മുങ്ങി മുത്തകം ശേഖരിക്കാ൯ 

അതുകൊണ്ടു്” ശാസ്ത്രം അഭ്ധ്യ 

സിപ്പിക്കുമ്പോള് ശാസ്തൃതത്പങ്ങളേ 

ക്കാള് ആ തത്വങ്ങള് ആവിഷ്ക്കരി 

ക്കുന്ന രിതീക്കാണു പ്രാമാണയ, കല് 

കഗിയ്യം. 

പ്പിക്കേണ്ടതു”. 

എട്ടില് എട്ടും ശരിയാല് ഇരുപതാം നൂററാണ്ടുകാരന്൯; ഏഴുശരി 

യായാല് പഴഞ്ചന്; ആറു ശരിയായാല് പിന്തിരിപ്പന്; അതിലും 

താഴെ യായാല് സാക്ഷല് മൂരാച്ചി! 

റി ട്ട പം: 

പി. “ഒ ഘ്യ .0%ഷ ി 

) വേധഥ(ന്രയഠാ ി 

0൮90 രര ല് 

പടട മട പരി പത പാട പത, നിക്. ബി. ക് മര് 

പി 



ത്തായ : ശുവി ്റ്റാ ഗാറ്ത്യവ്വാ അത്മത്യ്ഞ 

ബോയിസ് ടാണിന്െറ പ്രധാന വരുമാനമാഗ്ഗം അവിടത്തെ പന്നിവളത്തല് 
കേന്ദ്രമണ്ടേ”. നാല്പതോളം പന്നികളെ. ഒരു മുറിയിലിട്ടിട്ടുണ്ടു”. അ 
വത്ത് ഭന്നാംതരം മരു ബെഡ് അറവ്പപൊടിയും മററും കൊണ്ടു് ഉണ്ടാക്കി 
ക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ടും'. ആ ബെഡ് നനയ്ക്കാതെ അവയ്ത്രവളരെ വൃത്തിയായി സു 
ശ്ഷിക്കാന് കഴിയും. വെള്കും കുടിക്കാന് ഒരു ടാപ്പ് വച്ചിട്ടുണ്ട്”. പന്നികരം 
കൃ തആയിനിന്ത് ടാപ്പു തുറന്നു” വെള്ളംകുടിച്ചു” ടാപ്പ് അടച്ചിട്ടുപോകുന്നു. 
അതിലൊക്കെ വിശേഷം പന്നികളുടെ ഭത്തൊരുമിപ്പാണു'. മലയാളികഠം പ 

ലീക്കേണ്ട ഒരു കാരൃമാണിതു”. അവിടെ പന്നി ഇറച്ചി സ്റെന്സര് കമ്പനി 
ക്രാക്കു” ബേക്കണ് മുണ്ടാക്കാന൯ായി കാണ്ട്രാക്ക" കൊടുത്തി രിക്കുകയാണ്ടെ'. 
ബേക്കണ് ഒരു പ്രതോേകതരം ഇറച്ചിയാണു'. പന്നിയുടെ ഇറച്ചിയ്കച ചത 

വോ മറേറാ തട്ടിയിട്ടണ്ടെങ്കില് ബേക്കണ് മുണ്മാക്കുവാന് മക്കുകയില്പ. അതു 

കൊണ്ടു” പന്നി വളരെ ചിടയായിനില്ക്കണം. 

ആ മുറിയുടെ നടുക്ക് ഒരു ചങ്ങല ഇട്ടിട്ടുണ്ട്”. ആ ചങ്ങലയുടെ ഒരററത്തു” 

ബെല്ലണ്ടു്. ഇടി തുടങ്ങിയാല്, ഏതെങ്കിലും ഒരു പന്നി ഒന്നനങ്ങിയാല്. 

ആ ബെലച്പടിയ്ക്കും. പന്നിയുടെ മനസ്സില് മരു സമയത്തു ഒരു ചിന്ത മാത്രമേ 

മുണ്രായിരിക്കുകയുളളു. ബെല്പിന്െറ ശബ്ദും കേട്ടാല് ഏല്ലാ പന്നികളും കരടി 

ത്തു ബെല്ല നോക്കിക്കൊണ്ടു നില്ക്കും വഴക്കിന്െറ കാര്യം അങ്ങു മറന്നുപോ 

കും. പന്നികളെ.പ്പോോലും പരിശിലീപ്പ!ക്കാനും ചിട്ടയോടും ഐകമത്രത്തോടും 

ശ്രി ജീവിപ്പ്പീക്കാനും മനുഷ്യനു സാധിക്കുന്നു. 

ആഫ്രിക്കയില് ഫഘഹാനാ ഏന്ന ഒരു നാടുണ്ടു'. ഒത മാട്ടുപ്രരദേശം. അവിടെ 

കുമാത്തി എന്ന സവ്കലാശാലയിലെ ഘാനാക്കാരനായ ഒരു പ്രഫസര് 

വിചാരിച്ച” ഈ കോഴിധളര്ത്തല് എനിത്കെന്തുക്കെണ്ടു” സാധിക്കുകയി 

പ്പ₹' അദ്ദേഹം പ്രഫസര് സ്ഥാനം രാജിവച്ചു. ഒരു പഭ്ധതി ഏഴുത്ധിയുണ്ടാക്കി. 

റോക്ക് ഫെല്പർ ഫഠണ്ടേഷനെ ആ പഭ്ധതി എല്ലീച്ചു.ശാസ്ര്രജ്ഞന്മാര വന്നു. 

എപ്പാ കാര്യങ്ങളും പരിശോധിച്ചുനോക്കി. പഭ്ധതി ലാഭകരമായിരിക്കുമെ 

നു” അവര് പറഞ്ഞ. പത്തുകൊല്ലങ്ങംക്കുമുന്യ” ഡാഷ്കൂ൪ പ്പാന്േറ-അതാണ്ട 

അദ്ദേഹത്തിന്െറ പേരു് കുറെ രൂപാ ബാങ്കിൽനിന്നു കടം വാങ്ങി ഈ ബി 

സ്റ്റിനുസു് തുടങ്ങി. ഇന്നു” ഘാനോയിലുള്കു കോഴിവളര്ത്തലിന്െറ മുപ്പതുശത 

മാനം അദ്ദേഹത്തിന്െറ കയ്യിലാണു”. ഇന്നു” അദ്ദേഹത്തിന്െറ ആകെ മുതല് 

രണ്ടുലക്ഷത്തി അന്പതിനായിരം പവനാണ്ട. 

ി 

ട്ട 



ത്അശരീരികളെ പ്പ ററിയയള്മു കെട്ടു 

കഥകള്ക്കു” പ്രചാരം നന്നെ കുറവാ 

ണിയ്യിടെ. റേഡിയോ, ടെലിവിഷന് 

എന്നി അശരീരികള് നാം ദിവസവും 

കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള് അങ്ങിനെ 

യാവാനല്ലേ, തരമുള്ള,? 

എന്നാല് ലോകചരിത്രത്തിലെ ഏററ 

വും സുപ്രധാനമായ ആ ജുലായ് 

ദിവസം ലോകത്തെ സ്ലബ്ധമാക്കിയ 

ആ അശരിരിയുടെ പിന്നില് അധിക 

മൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു കഥ 
ക് 

യ്യണ്ടു . 

അമേരിക്കയിലെ “നയൂയോക്ക് പോ 

ഡ്റ്റി"നും “ഡെയ്ലി ന്യൂസി"നും ഒരു 

“"അച്ചടിപ്പിശക്"” നെററിയില്തന്നെ 

ഈ രണ്ടു പത്ര 
ങ്ങളിലേയ്ും തിയ്യതി കുറിച്ചതു” 

'[ഗഠ0ഠ0ഠദ)/, പഥ 21” എന്നായിരു 
ന്നു, തിങ്കളാഴ്ചക്കൊരു “ഠ" കൂടി 

പ്പോയി. 

പററിയ ദിവസം, 

ഈ ചന്ദ്രദിവസം പ്രഖ്യാ 

പിച്ച, ചന്ദ്രനില് നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ 

മനുഷ്ൃയസന്ദേശം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു; 

'"ചഹയൂസ്റൂണ്, പ്രശാന്തക്കടല് താവളം 

ഇതാ! ഈഗിള് ഇറങ്ങിക്കഴര്ഞ്ഞു..”” 

ഈ “അശരിരി' നിങ്ങളുടെയും എന്െറ 

യും കാതിലെത്താന് “നിണ്ട"' 13സെ 

ക്കണ്ടുകള് എട്ടത്തു. 

ഉന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചുവെന്നല്ലേ? 

പതിനിടക്കെ 

കമാണ്ടര് നീല് ആംഭേസ്ത്റാഗിന്െറ 

സ്ത്േസ് സുൂട്ടിലടക്കംചെയ്തെ മൈക്ര 

ഒരു അശരിരി 

ഫ്ഥോണ് അദ്ദേഫത്തിന്െറ ശബ്ദം 

പിടിച്ചെടുത്തത് ല്ൂണാര മോഡ്ൂളി 

ല്ൃള്ള ൯൨ റാത്തല് ശൂക്ക വരുന്ന, 3 

അടി ചതുരമുമതൂ, ഒരു ഇലഷ്ട്രോണ। 

സിഗ്നല് പ്രോ 

സസ്ത്റര എന്ന ആ പെട്ടിക്ക് ഭൈകകാ 

ര്യം ചെയ്യാനുള്ള 900 വൈദ്യത സം 

ക്ക് പെട്ടിയിലിട്ടു. 

ഓ്ഞകളില് ഒന്നു മാത്രമായിരുന്നു, 

ഇതു”. എന്നിട്ടോ? ഈഗിളിന്െറ ത 

ലയിലുള്ള 26 അംഗുലം വദ്യാസമുളമൂ 

റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണ ““കിണ്ണു"”ത്തി 

ലിട്ട് ട്രമിയിലേക്ക് വെളിച്ചത്തി 

ന്െറ വേഗത്തില് ഒരു തള്ളം കൊ 

ടുത്തു. 
നാം വീട്ടിലുപയോഗിക്കുന്ന വൈ 

ദൃതിയയടെ ആവത്തന വേഗത സെക്ക 

ണ്ടില് 590 പരിവ്വത്തിയാണു്. തിരുവ 

നന്തപുരം റേഡിയോ നിലയത്തില് 

നിന്നും ശബ്ദം പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യു 

ന്ന തരംഗങ്ങള്ക്കാണെങ്കില് ഇതു് 
6.6 ലക്ഷം പരിവ്വത്തിയാണു്. ഇരഗി 
ളില് നിന്നു” ഭൂമിയിലേക്കയക്കപ്പെട്ട 

900 കൂട്ടം ഒന്നിച്ചാ 

വഹിച്ചെടടത്ത വാഹക തരശേത്തി 

നൊ ആവത്തന വേഥതയദകട്ടെ 22 
625 ലക്ഷം പരിവൃത്തി (2282 5നഠ്ട) 
യായിരുന്നു. കേവലം 4 വാട്ട് ശക്തി 

യുള്ളൂ സന്ദേശ മാകട്ടെ, ഒരു പ്രവര്ദ്ധി 

നി ഉപയോഗിച്ചു” 20 വാട്ടാക്കി 

ഉയത്തപപ്പട്ടു. അങ്ങനെ ഈഗിളിലെ 

കിണ്ണം കലീഫോര്ണ്ണിയാ സ്റ്റേററിലെ 
ഗോള്സ്സ്റ്റണിലെ 210 അടി വ്യാസ 

സന്ദേശങ്ങളും 

ി 



മുള്ള റേഡിയോ ടെലസ്കോപ്പ് കി 
ണ്ലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്തി. അശരീ 
രിയ്യടെ യാത്ര അവിടംകൊണ്ടും അവ 
സാനിച്ചില്ല. ഈ അശരീരി ഉടന് 
തന്നെ വാഷിംഗ്ടണിലെ ഗോസ്റ്റാ൪ 
ഡമ് സ്നേസ്സ്ഫ് ളൈ റ് സെന്ററിലേ 
ക്ക്റിലേ ചെയ്യപ്പെട്ട. അവിട്ടന്നു്് 899 
സന്ദേശങ്ങളം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് എതി 
രേററു വാങ്ങിയ ശേഷം, ആംസ്റ്റ്ോം 
ഗിന്െറ ശബ്ദം മാത്രം ടെലിവിഷ 
നിലും റേഡിയോവില്മായി പരത്തി 
പ്രക്ഷേപണം പെയ്യാന് വീട്ടകൊ 

ടുത്തു. 

ചന്ദ്രനിലിറങ്ങിയപ്പോള്, ഈ വള 

ഞ്ബെവഴി ഒന്നുകൂടി വളഞ്ഞതായി, 
ആംസ്സ്റോംഗിന്െറ പുറത്തുതൂക്കിയിട്ട 
സഞ്ചിയില് 64 റാത്തല് തൂക്കും വരു 
ന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണം 
2 റേഡിയോ പ്ര ക്ഷേപണികളും 3 
സ്വിീകരണികളും അടങ്ങുന്നതു്-വെ 
ച്ചിട്ടണ്ട്. ഈഗിളിലെ 100 റാത്തല് 
പെട്ടിയുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന 
തു് ഈ ഉപകരണമാണ്. ആള്സ്സി 
ന്െറ ശബ്ദം പ്രക്ഷേപണത്തിനു പാ 

കപ്പട്ടത്തിയെട്ടക്കുന്നതും ഈ കൊച്ചു 

ഭൂമിയില് നിന്നുക്ള 

കേള്പ്പിക്കുന്ന 

പകരണം തന്നെ, 

ശബ്ദം പന്ദ്രനില് 

തും ഇതേ പാനല്തന്നെ, 

ടെലിവിഷന് ചിത്രങ്ങളുടെ 

ഇതിലും വിചിത്രമാണ്ട്. ആസ്സേലി 

യയിലെ പാക്ക്സിലെ 210 അടി കീ 

കാരം 

40 

ബ്ലമാണു”് ടെലിവിഷന് സിഗ്നലു 
കള് ആദ്യമായീ പിടിക്ചെട്ടത്തതു്. അ 
വിട്ടന്നതു” ഡിസ്പ്നി നഗരത്തിലെത്തു 
ന്നു. അട്ടത്ത പാച്ചില് 200മൈലക 
ലെയള്ള മോറി എത്തു” സ്റേഷനിലേ 
ക്കാണു”, അവിട്ടന്നു" ഒരു ചാട്ടമാണു, 
ശാന്തസമ്മദ്രത്തിനു മുകളില് 22,300 
നാഴിക ഉയരത്തില് ഭൂമിയെ പ്രദക്ഷി 
ണം വെയ്ക്കുന്ന വാത്താവിനിമയ ഉപ 

ഗ്രഹത്തിലേക്ക്. ഉപഗ്രഹം ഈ ചി 
ത്രങ്ങളെ ജേംസ്ബര്ഗ്ഗിലേക്കു” റിലേ 
ചെയ്തശേഷം മൈക്രോവേമൂ് കേ 
ബിളകള്വഴി ഹൃസ്ററനിലേക്കുള്ള വ 
ഴിയിലെത്തുകയായി, അവ. യാത്ര ഇ 
നിയയും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. ഹൃൂസ്ററണ 

ഈ ചിത്രങ്ങളെ നൃയൂയോക്കിലേക്കു 
പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നു; ശബ്ദവും 

ചിത്രവും പുനസ്സ്റമാഗമം ആസ്വദിക്കു 

ന്നു, അവിടെ ലോകവ്യാപകമായ 

റി 

പ്വ്യോര്ട്ടരമാര്'? കാത്തുകെട്ടി കിടപ്പുണ്ട 
ല്ലോ? 

ടെലിവിഷന് വലയങ്ങളുടെ 

എന്തൊരു ദുര്ഘടം പിടിച്ചു യാത്ര, 

ഇല്ലേ? ഇതു” വായിച്ചപ്പോള് നിങ്ങള് 

ക്കു് സത്യമായും മുഷിച്ചല് 

യില്ലേ? എന്നാല് ഈ സന്ദേശങ്ങള് 

ക്ക് ഈ യാത്ര ഒട്ടം 

“ക്ഷീണം” തട്ടിയില്ലെന്നതാണു് ഇല 

തോന്നി 

കഴിഞ്ഞിട്ടും 

ക്ടാണിക്സിന്െറ വിജയം. സാധാര 

ണക്കാരന്, അപ്പ്പോളോവിനന്െറ പി 

ന്നിലെ ഈ ഇലക്ട്രോണിക്ട” “മറി 
മായം” എന്തറിഞ്ഞു.? 



യം, വിട ടെ രി മിട അട ടെ രെ മട പട 

കേരള കര്ഷകന് 

ക്ട് 

) 
0 
) 
ി 
) 

കൃഷി, മൃഗസംരക്ഷണം തുടങ്ങിയ ) 
വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് സൂക്ഷിച്ച 
വക്കുവാനര്ഹതയ്ുള്ള ലേഖന ) 

ങ്ങളുടെ ഒരു സമാഹാരം 

ഥ് 

) 

) 
വാര്ഷിക വരിസംഖ്യ 1 രൂപ 50 പൈസ. 

) വരിക്കാരനാകുവാന് ആവശ്യവ്ലെടുടക: 

പ്രിൻസിപ്പൾ ഇന്ഫര്മേഷന് ഓഫിസര് ) 

ഫാം ഇന്ഫര്മേഷന് ബ്യൂറോ 

സ 

തിരുവനന്തപുംര-10 

പസ ഫി യസ സ പ സ്യ പത് പമ പര്, പരം പ്രതം, തട പട തം, 



വൈദ്ൃരത്തം പി. എസ്. വാരിയരുടെ 

ആര്യവൈദ്യശാല 
॥ഭഗേഠ. 7൦ഠിട [10% കോട്ട്ത്കുല് (കേരളാ സ്റ്റേ) 

ഥ0----ഐ൭---യഴ0--്0ടാ--ഴുഥി സ്ഥാപിതം: 1902 

൭ ഫഡ്ഡ്് ഓഫീസ് ദെലിപഫോണ്സ്: 

ഓഫാീസ്ഫോണ് : 3) (൧7൪൩ നഥടിഠ൨ 10 (ീദനാറ്നാ സസട!ടട 

ി ദദഹട/ദ। ഥീ) 
നര്സിംഗ് ഫോം ഫോണ് ൧.4. 

മാനേജിംഗ് ഭ്രസ്റ്റി (8ദട[ഠ്ദറ൧ദ) % ഴം 27 
പ്രധാന വൈദ്യന് (നിം മുടിറിദ0ഠ6) മഴ 25 
ജനറല് മാനേജര് (1965190൧൦5) ഉഴ 6 

മദിരാശി _ 34 (ഫോണ്: 81197) 

മററു ല്യം 

കോഴിക്കോടു? (ഫാണ് 2155) തിരൂര് ഫോണ് 31), 
5 പാലക്കാടു” (ഫോണ് 104), ഏറണാകുളം (ഫോണ് 3090, 

വൈദ്യനെറ താമസസ്ഥലം 6714, തിരുവനന്തപുരം (ഫോണ് 

9024.) ഈറോഡ്" (ഫോണ് 1721, ആലുവാ (ഡിപ്പ്യോ). 

ശാസ്ത്രിയമായി നിമ്മിച്ച ആയര്വ്വേദ ഓഷധങ്ങളും വിദശ് 

ധമായ വൈദ്യസഹായവും ഫെഡാഫീസില്നിന്നും ബ്രാഞ്ച്യ 
കളിരനിന്നും ലഭിക്കു നതാണ്ട്. പിഴിച്ചില്, നവരക്കിഴി 
മുതലായ കേരളീയ ചികിത്സകള്. കോട്ടനയ്ത്ുലള്ള ഗോള്ഡന് 
ജുബിലി നരസിംഗ് ഹോമില് വെച്ചു് പ്രധാന വൈദ്യ 
ന്െറ മേല്നോട്ടത്തില് നടത്തപ്പെടുന്നു. 

വിദുരസ്ഥരായ രോഗികള്ക്കു എഴുത്തുകുത്തുകള് വഴി പ്രധാന വൈദ്യന് 

തന്നെ ചികിത്സ നിശ്ചയിച്ചറിയിക്കു ന്നതാണ്. 

മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റി. 

ള്ള 

മദിരാശി ബ്രാഞ്ചു : 

നമ്പര് 1, കൃഷ്ണമാചാരി റോഡ, നുഗംബാക്കം, 

24-5-555൧0---ക(0ട്ട)-൭40---ള്ട-൭0ട൭0ാ൦൭൫൭ാഎടാമ040254)൭൧55൧൭)൭൨5൭)ാ-൭0ാ4 8--2൭൭5---൫0---5൭0-൨൧൭9--൦൭൫൭-ുഡ്യട ടുട്ടു 



) ) 

(ഗ്! 0 10 മി 
1൨26 ഠഠ൦5 ഠാ ധട൦ 

11121411 ൧0010? 

"/ഠധ ശ്വ! നാ (ഥ് ॥ ൭3ട/, 10 (വട ലാഠഡലല്ധി, ൧118൩ 

൨1൭ ൧/0ന൦൩ /ട (003 ധട൦ഠ [൩ നദസ/ 00ഠഠ്ധ൦ടെ ന 

3/6 ശ്വ 0 ഥല00 ൩ 00. 

8 ലദദധടം ൨0 ട വില്സ്ഠ! [൫ലന൦ടട ഒറഠ ധബ്ഠസ്പ്ന വ് 

ഠറേന്ഥാട[॥ഠ0, 7ദബ്ഥണ ൧/ഠറഠ6 സ്പാദട ഗ്ല ദബ/ ന്ദലല്ദ। 

11001 നദ്ഥഠ 5 ടടടലറ്ലിദ! 0/ഠലാലനിടട. [പഠ ദ 

൧/ ബ്ന! 300, ന്ഥ നഠന-ഠാ0൦ ദ0റ് ധന൦റ്ധദ11൦ഠ 

10 00307. 

10 ദവ്ധന ൧/ഠാറഠദ |ട ധടടഠ [൩ റാദിന്ട, റാദ്ലാല്, 001നനറു 
0൭൫, 1630൦, ൧1351॥ടേ, ടഠദ്വാ, ഠോടനല്്ടേ, ഡ്ധട 
നദനലിട ദ ഗ്ധന൦ഗാധട 010ല ൧0ഠഠ്ധ്ട ഠ് ഡലഡ്ഠ്ദ/ ധട൦. 

വട ഡലടദധിം ശ്വ ൧0ന് ട ന3ന്ധ്ദഗ്േദഠ ൩ 09 
ധനഠ൦ 10൦ 0/0ഠ ദനം ൧൮൧൮0 ഠവ്ഡ 2 

1ഥ്ഥ്൦ഠഥഥ നനചപ്ഥല മ്രൊധ൦ട 7. 
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മ്യിവരക്തം 
ഇന്നാട്ടിലെ വ്യവസായരംഗക്കൂ” ഗവേഷണമധി ഫോസ് ഫോറിക് ആസിഡികല്റ ന്മിര്മ്മാണസമ 

ശ് ആതേര്ഹഛിക്കുന്ന പ്രാധാന്യം നല്കിക്കാണുന്നില്ല. ധശ്കു” പ്രക്രിയയാര ഉപയോഗശ്തുന്യമായി തള്ളിക്ക 

ഗഭവഷണവികസനപ്രവരയനങ്മളെ ഴെ മഹതധാധ ഉഞ്മ്മിമന്ന ജിപ്പമ്ധിശ നിന്നു് അമോണിയം സള് [റ ര് 

സാദ്ധ്യതകള് നേമയെധശഴന്ന കുണിയ ധ്യ ഫേററ” ഉണ്ടാക്കുന്നതില് ഫാക്ട് കണ്ടുപിടിച്ച പുതിയ ₹ ഉ 1 

കല വിപ വ്ൃയവസാധയസംമംരദളില് ഒന്നാണു” ഫാക്, മിങ്ങിക്ക” സാർവത്രികമായ ത്ഥംഗീകാരം ലഭിക്കുക ലല 

ത്യെഴ സി. എം. എ. ഡ് 
പുതാ൯ം വര്ഡഷജദള്ക്കധുമ്പു”് ചൃതധിയമശോ ചി തും മയാ 

1; 4൨ ഗഃവഷണേവിഴാശധശി ളം 
രിം ന ഇന്ന് സോഡിയം ഫ്ളഡ്, കാഞ്സഡിയം സിലി വ് ചഏടൂടുശ്യുചറധയധയകം പക്ഷം ഭധോേഭാന്കം 1ധിട്ടുന്െ ഭക്ഷററ്, ക്രയോലൈഠററ ഗുടങ്ങിയ രാസവസ്തുക്കളുടെ 

ശികമാണെമകിനു” ഫാക്കിര് ദ്വവന്തം പ്രക യകളണ്ട്. 
വൃവസായരംഗത്ജ” ഗവഷണമ്യിലൂഴഭെ സ്വാശ്ര 
ന്വംനേടിമയഴുക്കുകളെന്നതമാണു ഫാക്ലിന്െറലക്ഷ്്യം- 

11% ന്ധ ധര വല ന്ധ ധി  [ [][] 
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